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Stormåktigste AHernådigstc Konung!

* \

fm en författare, hvilken af lyckan
%

& våt som af sina talangers medelmåtta, blif,

vit horrtgémd, bor våga att tillägna någon af
sim skrifter tillEder* Majestät, måste det vara

' ' . -

'

- *
*

»
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Historien cm ett drbett, som väckt sekters up~

mårksamhet, soni under Eders Majestäts spira

btifvitfuUbordadt, af Eders Ma/stats vård blif-

vit upmuntradt och beskyddade Efterverlden,

vid hoars domstol afven Konungar dömas, skatt

en gång, med mera varm erkånsla ån det tordå

tillåtas tnig att yttra, erindra sig Eders Maje-

stäts omsorg får näringarne och idogheten; ock

håfdateknaren, får at göra rättvisa å?Eders

Majestäts kårlek för sitt Fädernesland, endast

behöfvå nämna de odödeliga
s
ttiinnesuårddr som

under Eders Majeståts, regering upresas, min-

dre för att väcka en fiygtig beundran än att

fordra vålgemingarnes rått •*-' tacksamhet.,

Med djupaste undersåtliga vördnad

framhärdar

Stormåktigste AUernådigstc Konung

' Eders Majeståts

allcrundcrJånigstc och troplig*

tigste tjenare och undersåte

Pcftter Adolf Granberg.
\

i

»
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öå jag företog mig att skrifva Troll*

håtté Canalfartens hiftoria, kände jag att

den skulle blifva ofullständig utom Car-

ta Öfver de trackters belägenhet som

i berättelsen förejföllo. TiU den ändan

utgafs Prospectus och begårtes subscrip-

tion. Men då icke så många exemplar

blifvit teknade som fordrats för att be-

strid^ kostnaden af gravuren och rit-

ningen, har jag trott mig befriad ifrån

förbindelsen att, genom fruktlöfa utgifter,

fjbrdyra ett arbete, som Allmänheten kan-

ske icke skulle göra sig mödan att efter-

fråga. I det stallet har priset blifvit

minskadt > till hälften, en omständighet

som alltid år af betydenhet i ett land dår

ett originalstycke och en öfversåttning,

åfven af lika godhet, vinna lika upseendd

,, Digitized byLjOOQ



Hvad - berättelserna arigår ^rcjr de

alla hämtade ur autentika handlingar;

denna försäkran bör ursågta den sträng-

het hvarmea jag, kanske > någon gång

yttrat mig om vissa händelser* Jag för-

står icke den konstan att bortgömma

sanningen af frugtan $tt hon skulle såra y

och då jag vggade d?t beslutet att till^

agna min skrift åt en ;Monafk, som

beskyddat det arbete hyars historia jag

ville författa ^ borde jag med dubbel

helgd anse den förbindelsen ått icke vän*

ställa hvad jag skulle, anföra.

Gathtborg é. \2 Decemb. isoi. .

1
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långe har man ansett krigsbedrifter så-

som ensamme värdige att jsyslosåtta hifda-

teknareni vigtiga statshvälfningar, lyckliga

politiska företagande hafva dérefter ådra-

git sig den allmänna upmårksamhetejn, och

dpt förvånande har endast blifvit hedradt

med namn af storverk. Ofta och förgåf-

yes hafva FiloSoferne vpåmint att 'det nytti-

ga öfvértråflfär det lysande: Furstar som

genom' ouphörliga krig förstört sine stater

hafva blifvit tillbedde af undersåtare dem de

utblottat, då agget och illviljan icke sällan

aprest sig
v emot dem, som genom fredliga

dygder sökt att göra sit folk slllt»

l-^* vV-,.; ^ ,

'
*

Digitized byGoogle



/ .
• — a —

Denna anmärkning må icke synas fram-

mande; för mitt ämne. Lyckligt för sven-

ska folket hade, det varit, om (lera af de

hårar som blodat Sarmatiens och Germa-

niens falt blifvit nyttjade att uppodla det

fosterland de föddes att försvara ,, om Regen-

terne mindre sökt sin åra under främman-

de himlar, mindre sökt odödligheten i er-

t

öfrade rtken, och varit nöjde med att bese-

gra de hinder som tryckt idogheten i deraös

moderbygd.

Uplysningen har nårmat oss til denna

tidepurikt; et* välgörande regering har

sträckt sin upmårksamhet til våra trånan-

de näringar, och vi våga hoppas att de fjätt-

rar en gäng skola lossas som ånnu tvinga

slögderna. Nya öpnade vågar för handel

och rörelse hafva jgifvit nya utsigter för

framtiden, och det canalverk som skall ut-

göra Smnec för denna afhandling, har

. blifvit fullbordadt. Flera århundrade har det

förslaget varit underhållet att genom We-
nern göra segelfart emellan Öster- och Wå-
sterhafvet} redan under medlet af det för-
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flgtna smickrades Sverige af den fårhopp-

ningen att se Trollhättans brusande svall

böjde under konstens lagar, och tried all'

sin våldsamhet icke kunna skada dén^jerf- '

ve seglaren, som tått bredevid dem skulle,

obehindrad, fortsåtta sin kosa. Allmänhe-

tens väntan har blifvit upfyld i det nyttiga *

dess förvånan har, kan hända, blifvit bedra-

gen i den omväg som undvikit fallen i stäl-

let för att trotsa dem; ändamålet år vunnet,

och Gustaf Adolfs regering har gjort en

Epok för det gagnande.

Innan jag skrider til berättelsen om
.

Trollhåtte Canalfrerkeés öden , torde de fleste

af mina läsare fordra en beskrifning öfVer

sjelfva stället, likasom en nogare känne-

dom af Götha elf. Denna fordran år så

mycket mera billig som elfven undergått

flera förändringar, och kanske stöire delen

af de främmande som besökt Trollhättan t

fattat ett oriktigt begrepp om dess förbin-

delse med Wertern. De historiska märk-

värdigheter som härvid förefalla röra en-

dast dessa förändringar! och några sägner,

. DigitizedbyVjOOQlC '



Sam genom flere åldrar "bibehållit sig, låra

förmodeligen icke vara utan all historisk

grund. .

Wenern, som genom Götfia elf söker

sitt utlopp, delar sig omkring Wenersborgs

stad likasom' i tvånne arAiar, .hvaraf den

eoa, nordost om §fcadén, flyter öfVer ett

stenigt grund, dår man hitintills trott att in-

tet fartyg kan framkomma ehuru sednare

undersökningar bevisat motsatsen; efter nå-

gra små fall och strömmar, vid den så kal-

lade Kållshagen, omgifver den Hufvudnäs

Öen på båda sidpr, störtar sig utföre ett

större fall vid Rånnums brö, och rinner ånd-

teligen, med et lugnare vatten, förbi Re-

stad kungsladugård. Den lindra armen, som

på södra sidan om Wennersborg bildar en

vik, har fått namn af Wassbotten, och slu-

tar vid Knutsbol, ungefår en tredjedels mil

från staden A}. Carls graf, som börjar

*4) Wassbotten har genom Wencrns stigande blifvit an-

senligt bredare ån den foruf varitT" Isynnerhet sked-

de en betydlig ofversvåmning natten emellan den

31 December 177a och d. 1 Januarii 1773, hvar-

J



nåstan en åttondels mil ifrån Wennersborg,

rinner ifrån denna vik; den sträcker sig i

långtten något öfver en fjerdedels ttoil, går

fram om Brinkebergk kulle, dår ipan ge-

nom slussar förändrat de förut långsluktan*-

de fallen, hvilka svarade emot de nyssnåm-

da vid Kållshagen och Rånnum. Lugnvatt-

net i Carlsgraf, nedbm slussarne, år 19

fot l$gre ån Wenerp, och denna graf ledes

sluteligen ut i sjelfva elfven rtågot nedom

Brinkebergs kulle. De strömdrag som'iun-

nos håremellan och Trollhättan , hafva ge-

nom updåmningar blifvit förminskade, isyn-

nerhet vid Stallbacka, phuru strömmen på

det stallet ännu år besvärlig både för de

lup- och nedgående fartygen.

En half mil ifrån Carlsgraf börja T/olU

bitte fallen. De éfversta af dessa hafva

Tid slussarbetet i Carlsgraf led mycken skada. En

stor mark, som låg midt emor Wennersbprgs stad,

blef vid samma tilfålle satt under vatten, och Wc
nern har sedermera alltid pj" denna trackten bibe-

hållit samma höjd, med den skildnad likväl som

'dess periodiska af- och tikagandc kan forordsak*,

Digitized byLjOOQLC



genom konsten blifvifc ändrade, emedan

strömmen, nu mera, endast löper på nord-

västra sidan af Malgö och omfattar en li-

ten skogbqvuxen holme kallad Gullé. Här-

igenom upkomma tvänne fall: det på .östra

sidan, (Gullströmmen) och det på västra,
s

(Nolströmmen) likväl lr det sednare något

lägre ried i elfvenv ån det föwra, ehuru de-

ras höjd år lika, ungefår 26 fot. Genom
en bro som nedföll 1736, och se4ermera

aldrig blifvit upbygd, har Gullö fordom va-

rit förenad med Malgön. I midden af den-

na sednare öen år Gref Ekeblads sluss ut-

sprängd, och på östra sidan åt fasta landet

år nu en stor fördämning (Kalleströms

dammen) hvarigenom icke allenast det

vattetrfall som' hår varit, försvunnit; utan

åtskilliga andra mindre fall, emellan Malgön

och de holmar som ligga ofvanföre, blif-

vit förvandlade til lugnvatten, så att far*

tygen nu passera där. Det största af des-

sa således updåmda fallen kallades Präst-

skeds fallet B).

B) Tätt utmeci Nolstrortimen, på Elfvens västra strand,

ligger ett berg kalladt Skråddare-klinten, hväraf ca
j

Digitized byL^OOQ l
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Elfveni som nedom Guilö förenat sin^

armar, delas å «yo, först af en klippa och

*

del, till en betydelig hojd^ likasom hängde utofver

sjclfva fallet. Historien hvarföre denna klinten fått

sitt namn berättas på följande sått. 1 fordna dagar

skall hafva vatit en skräddare^om för någon miss-

gärning blifvit dömd til >doden; men fått frihet att

lösa sittjjf därigenom 1 att han. skulle sitta ytterst på

samma klint, med benen hängande ofver faljet, och.

där somma en klådning färdig. Han såges åfven

hafva gjort så , och hunnit klådningen så nåra fär-

dig att icke* mera varit ofrigt ån att han endast skuj-

Je draga ut tråden som, han somslagit med, Jjfter

sina vänners råd och varning troddes han kunnat sit-

ta där utan fara om han endast afhållit sig att se

ned i stronimen, men nu vid det han begynteV dra-

ga ut tråden, har han kastat ögonen ned på vattnet

som med en gruflig häftighet framstörtade under

honom , hvaraf* man förmodade att han blifvit yr i

hufvudet och förskräckt , emedan han genast tunv-

lat ned i fallet och omkommit. Andre såga at det

varit en skräddare soih skulle göra sitt mästerstycke.

(Se Professor Kalms Wåstgotha och Bohuslänska

resa pag. 264). Sjelfva klippan föll år 1755 den

I Aprill ned 1 strömmen hvarest hon icke mera

syntes ; straxt derefter upkom såsom en dimma

eller rok ur Elfven, och hördes ett långsamt don.

, (Wcttcnskaps Acadcmicns handlingar for år 1765.

2:dta <juartalet).
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straxt dérpå af en liten holme kallad Topp-

6, på hvars båda sidor iipkomma tyånne

fall: Tjuffallet Q och Toppöfaliet, hvilka

åter gå tilsammans och bilda Stampeströms-
1

fallet Ett annat fall, som omgaf en liten

holme kallad Tröskeln, har genom fördäm-

ningar försvunnit, och Polhems ^luss år

^pråpgd genom berget som. hår stiger fram

C) Tjuffallet: år, på våstra sidan om Eifven, emellan

Toppo och ett berg vid stranden hvaruti jrarit den

så kallade tjufboden eller tjufhålan. Af denna hå-

la finnes nu ingen ting mera ofrigt; den har varit

bellgen, icke, som några vi^a påstå, på ett sådant

stålle at vattnet flutit och strömmat dårofver, utan

/
på sidan af berget något ofver vattnet. Wågen dit

tfkall hafva gått på en ganska smal kant af berget dår

man hade fallet under, fötterna. Det beråttas flt

tjufvar Uppehållit sig i samma håla i sju års tid;

men omsidor blifvit röjde af en piga den de haft

hos sig. Pigan skall en julafton hafya begärt att

få gå hem efter en kårfva halm, hvilket. de tillå-

tit henne, ehuru med? hotelser att om hoo sade

hvar de bodde skulle de taga lifvet af henne. Hon

skaJl ock hafva hållit ord så vida att hon icke sagt

hvar deras kura var/ men i det stallet tagit en haim-

kårfva, gått förut til hålan, och strött halm' efter

sig hela vågen. (Jåmfor, Professor Kalms, xesa

Pag- 263)-
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i ElfVen Z?}. De trennesistnåmde fallen

utgöra i det nårmsta en höjd af $$ ,fot tik

sammans. Nedanför stampströmmen vid-

gar ÉJfvön sig; detta ställe har fått nanin

af^ojoma varp, och år lugnt; flera hundra-

de alnar, hvartffter Elfven hastigt drager

Sig tilsammans, och trenne fall, kallade HelC

vetes fallen, efter hVarannan upkomma.

/ Genom Olide håla, som nu utvidgar Elfven,

blir åter lugnvatten anda til flottbergs ström-

men, hvars fall tillika med de trenne Fielf- f

D) I det höga berget vid Polhems slus^s år den så kal-

lade Grottan, hvarest Konung Adolf Fredrik och

Drottning Lovisa Ulrica, I754> Konung Gustaf \

III och Hertig Fredrik Adolf 1^72* "Hertig Carl,

J779, och vår nu regerande Konung f7£3 teknat

sina namn. SjtlrVa Grottan år in^en ting
1

annat

ån en hlla i bergstoppen, och tyckes vara låmuin-*

^gen af en förvittrad, och på ena sidan nedfallen, v

jåttgryta. Af dessa grytor, som, i synnerhet i Bo»

hus Lån och strandsidan af* Wåstergothland , åro

nog allmänt kånde, finnas dessutom flera i det sto-

ra Berget hvarigc^orn de åfversta slussarna blifvit
*

språngde ; huruvida de åro bildade i en aflågsen

forntid, elfer Naturen genom lika ordsaker ånnu

fortfar att dana dem, torde såkrare kunna afgoras

- af en Natttrforskaic ån en Autiguarius.

V / DigitizedbyCiOOQLC
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vetes fallefi gifva en höjd af 32 fot, och Sr

således hela höjden ifråq Wenern til nedom^

Ftyttberget 130 fot, då man nästan endast be-

räknar fallen', ehuru sjelfya strömmens sänk-

ning tlorde öka denna höjden til omkring

132 fot. I Flottberget synes utsprångnin-

gen af den tilåmnade Elvii sluss, som skul-

le blifvit den hedersta, emedart farten ,år

obehindrad därifrån till Åkerström, där et

fall om 3i fots höjd undvikes genom Gu-

staf Adolfs sluss som vid Nordöstra strån*

den år anlagd E). Detta ställe år beläget

E) Vid gråfningen af Gustaf Adolfs sluss funnos låm-

ningar af hus som vid det stora^ Jordfallet 1 648
blcffb förstörde. Detta Jordfall har varif så märk-

värdigt hos orteiis innevånare att gammalt folk

derifrån råknat sin ålder 5 det skedde ganska ha-

stigt, utan at något dån eller brakande föregick.

Stallet år straxt nedom den nuvarande slussen. Jor-

x den som föll yar några hundrade famnar i långdcn

och 27 alnar djup; fallet gick goo alnar upp ifrån

elfven. som härigenom dåmdes, flödade tillbaka, ut-

tog hemmanet Åkerssttom med hus, jårnbodar, och

allt hvad deri var, samt dränkte 85 personer.
N

Den

1 back eller å som tillförne gjorde skildnad emellan

Vassåndi församling och Bohus lån, eller den tid^n

emellan Sverige och Norrige, hvilkcn kommer ifrån

.
* '
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nästan en tredjedels mil nedom Trollhättan,,

och en odi tre fjerdedels mil ofvanfore Lilla

Edet hvirest en sluss F), på västra sidan

,

Oresjö, och sammanstötte med en annan A vid

Åkersströrn, blef vid samma tilfålle igenkastad och

tog en annan våg. Strömmen som stadnade emot

Jordfallet var IOO alnar bred och öfver 20 alnar

^djup. Det nedra vattnet aflopp, det pfra steg vida

ofver sin vanliga höjd ; härigenom dåmdes de neder-

ste Trollhåtte fallen, och bakfloden blef så häftig

att *n del af- stångjärnet fördes högt upp på landet»

~"/På östra sidan, dår elfvcn förut gick, igenfylldes al-

delés; men tvånne dagar efter jordfallct tpg strörri-

men sit lopp i den nya öpningen nårmare åt vä-

ster. (De som åstunda en utförligare beskrifning

om detta Jordfall finna den i en prådikan, hållen af

H«rr Comminister Vassenius i Vassånda kyrka den

7 October 174g ^ eller på samma dag ett hundrade

år efter; ett utdrag af samma prådikan finnes ock

i Lemboms Historiska Märkvärdigheter til uplysniug af

svetiska Mfder. i Del. Iblana
1

andra bctråcktelser

har Cbmoiinister Vassenius åfven gjort den, att

Jordfallct betydde Bohuslåns aftrådande genom

Kos»kildska freden, emedan fallet skedde ifrån dan-

ska till svenska sidan.)
^

F) I alla åldre handlingar finner man Eds-slussar, och

våra *gne författare hafra förökat antalet anda till

tre, chufu dår aldrig jgifvits mer ån en. Anlednia-

1

'

- *
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med io^fots vattehsånkning, tjénär farty-

gen att komma f5rbi fallen, spm åro af lika

höjcL Utom några mindre betydeliga ström-

drag, hvaraf det starkaste år vid Hanström,

en fjerdedels mil ifrån Jilla? Edet, har Elf-

ven sedermera lu£nvatten anda til sitt ut-

lopp i hafyet Gr). " / .
., _

gen dcrtill torde hafva kommit dåraf, att denna, ena

sluss vid sin första inråttning haft trenne pappor-

tar, ongtadt djupet ofver allt år lika.

G) Enligt de afvågningar som framvistes vi<$ Comk-

téen i Stockholm 1 793 skulle Venerns Jiorizont

vara 146 fot ofver saltsjon,, härvid beräknade^ de

redan fårdrggjojde slussar till 33 fot och tTroll.

håtrans fall till 1 1
3* I relationen år 1794 beräknas

sänkningen i Carls graf till 1 8 ocn vid Trollhåttan

till I T I fot. Venerns höjd uptages dar till 144
fot. Slussarnes sänkning vid Trollhåttan upgifves

sedan, till l\2, fot dår de löpa i elfvcn, hvilkec

likväl år långt nedom flottberget. Om ock afvåg-

ningen af fallen, oagtadt dessa stridigheter, var

gjord med den yttersta noggranhet; skulle likväl det

fprs6ke« att efter denna matning döma Venerns

horizontala h6jd, stöta hvarje uplyst läsare» Det år

en aldrig bestridd sanning att ett strömmande vat-

-ten alltid måste åga någon sluttning, och cher de

båsta anmärkningar håröfver beräknar man mereu-
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Få Stallen i Sverige kunna framvisa en

så förvånande utsigt 'som Trollhättan. Det

år pnekeligt att vi åga vida högre vatten-

fall; men det år icke endast höjden som

utgör skönheten: det år de omgifvande fö-

remålen, det' år isjomerhet vattenmassans

storlek. Detta enda utlopp af Sverig/es be-

tydeligaste insjö störtar hår utföre en mångd

af brariter, hvarigenom de fall som på en

gång visa sig för ögat utgöra tillsammans

en höjd af mer ån hundrade, fot. An delar

strömmep sig och omfattar skogbevuxne

öar, eller nakna klippor; ån vidgar den sig

och bildar hvirflandé vikar; ån sammantrån-

ges dess vatten och beständiga dimmor up-

stiga ur fallen, hyilkas brusning bevittnar

dels denna sluttning til I a 2 fot pa hvarje mil*

0berå'khadt fallen åro strömdragen i Gotha elf

,

på några stallen, så starka att ögat . kan^ märka

vattnets lutning, och det år nog obegripeligt att

jnan harpa icke gjort något afseender — I^et har

icke yarit författarens yrke, ej eller har Jian haft

xilfålle dertill,"att sjelf granska upgifternej men

. \rnan skulle, med skål, förebrå honom att icke haf-

ra våntat sig annat ån okunnige låsare om han

undvikit att anmårka denna förseelse.

'' DigitizedbyG.OO^Ie
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deras våldsamhet En kedja af branta berg,

ur hvilkas klyftor tallar och löftrån resa sig,

betåcker Elfvens västra sida; på den östra

framskymta en mängd af vattenverk; af-

lägsna höjdéi; utgöraTonden af taflan; tvån-

tie små laxfisken med sina fraggiga rånlar,^

och Olidehåla , upfyjd af timmer som kring-

drifver i dess starka hvirfvel, äro i för-

grunden. Sjelfva dånet ökar den vilda hög-

tidlighet som uptrådet åger, och lugnvatt-

net, som åtskiljer fallen och gör %några

korrta brytningar emellan deras skumman-

de vågor, visar dem Innu mer framstigan-

de genom den skugga det förordsakar of-

vanföre. Denna stora majestätiska utsigt,

där Naturen samlat nästan allt hvad ögat på

en gång kan fatta af det vilda sköna, väcker

åskådarens beundran till en höjd som gör

honom mindre upmärksam på enkla före-

mål. Afven de slussar som nu, utan nyt-

ta, lämna strömmen ett obehindradt genom-

lopp, tjena att skapa nya skönheter. Så

ser man huru vattnet lodrätt nedstörtar i Pol-

hems sluss från en höjd af mer än 50 fot;

åskådaren står öfver fallet, och slussens
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mörker gör att dess djup synes Innu mera
afgrundslikt, tinder det den västliga solen,

tyldar en skiftande rågnbågé i de ångor

som ouphörligt upstiga ifrån fallet H).

y Det år icke längesedan en Utlänning

fe«nde betrakta dessa pittoreska stållen me<J

mera nöje ån en Svensk; den förre såg

endjast Naturens majeståt, den sednare kän-

de harnjen af en felslagen väntan som för-

H) Det förefaller otroligt, då man beskadar Trollhåtte

fallen, att en samling af is kunnat tilbakabålla den

.vattenmassa som hår framstörtar; detta Lande lik*

vål i December I720> då det ofra och. största falr

let blef så tillstöppadt af kraf-is eller grundsvall,

att; icke mera vatten slapp fram ån såsom genom

en tillsluten, men någon otåt qvarndam, Updåm-

ningen varade i 9 dygnj under hvilken tid maa
kunde* på bottnen gå tvårs ofyer Elfvcn under

Gulla bro ; som då låg ofver starkaste strömmen.

En sågare beråttas ock verkeligen hafva gått der-*

^fver. Ofvanfor fallet steg vattnet så h6gt att de

som bodde på' Oen och utmed stranden måste flytta

ur sina hus, och hade det fprmodeiigen stigit högre

om icke Elfven, på lika sått, varit tilldåmd ofyan-

förc vid Rånntfnu (Vettensk. Acad. handl. for

•
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ödmjukade hans national- stolthet och ne-

kade honom en låfvad utsigt för det all-

männas val; nu Sr synpunkten förändrad:

en svensk njuter då främlingen beutidrar,

han kastar ögat på de berg dem hans Styr-

ka genombrutit, och sköfdar redan i hoppet

hvad han nyss tj-ott sig önska förgäfves.

Så många gångor har man,upr^pat de

fördelar riket måste vinna af eii ébehindrad
7

segelfarfc til Venern, så många gångor tröt-

tat våre fäders öron med dessa vidsträckta

och ofta öfverdrifna förslager, som icke

sällan bevittna snillets utflygt snarare ån

insigt och kunskaper, att för oss som hun-

nit uplefva de&a storverks fullbordan,' för

oss återstår intet nytt att tillägga, och vårt

längtande hopp att se välmågan öfversvåm-

ma fäderneslandet i det ögnablick Trollhåtte

Canalen öpnades, måste ännu hvila, ännu

afbida den vanliga gång hvarigenom slöj-

der, sjöfart oclv handel endast hunnit till

/ Stadga och anseende. Väntom icke att al-

la följder af ett nyttigt företagande skola
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genast röja sig för Allmänhetens ögon

,

låmnom å£ tiden att utvickla dem. Det

gifves ännu fördomar att besegra, ånnu

okunnige att uplysa, innan den lättade varu-

transporten hinner all den fullkomlighet

han nu kan vinna; och säkert skola f<$r-

månerne endast så småningom utbreda, sig

att de undfly ^et lättsuroiga ögat, och icke

märkas af dagars utan af åldrars jämförelse.

Den som känner Sveriges häfder lä-

rer det icke förefalla underligt att man ic-

ke finner någon plan för segelfart till We-
tiern förr än i sextonde seklet. Det är.

sannt att vi ofta dömma nog myndigt om,

vare fäders okunnighet, vi förgäta meren-

dels de minnesvårdar af ' konsterne som

vunnit sednare tiders beundran, och hvaraf

icke alla försvunnit åfven \för oss. Like

dessa knarrigt? vise som tro att ingen dygd,

ingen sinnesstyrka funnits mer, än under

Spartas och Roms lysande tidehvarf, skå-

da vi med fördomens blick på försvundne

åldrar, och neka snillet att vara skapadt

v.
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före vår egen. Medgifvom likväl

1

att de up-

finningar som skedde före reformationen

ganska litet sträckte sig til Norden, och att

de konster som idkades hår, tjenade nästan

endast till prydnad för Templen. Hierar-

chiens järnspira hindrade konstnären från

alla begrepp som icke syftade till att öka

dess högmod; och om än de Andeliga til-

låtit ett förslag som efter den tidens tänke-

sätt bestridde Skaparens ordning, under

hvars tipsigt, på hvars bekostnad skulle

det blifyit verkståldt? Under utländske Kq-

nungar som förde Sveriges skatter till

Dannemark, under inhemska buller som

Utblottade
(

de stora och förtryckte de rin-

gare, under Roms roflystnad som ouphör-

ligt ökade sina byten, och försvarade dem

med Kyrkans viggar?

Gustaf Wasa steg påthronen, och ea

ny dagning börjades för Sveriges ära och

sällhet. Denne Konung, som genom de

andeliga godsens återtagande och klostrens

indragning samlat omåteliga skatter ^ ägde

ett tillfälle hvilKet få svenske Konungar



ågfc: ätt kunna öfverlåmlaa sig It sirt t>m»

Sorg för fosterlandets Vål> Utan frugtan for

de hinder som bristande tillgångar väcka,

Han hade redan > icke långt efter sitt an*

trade till Regeringen, på mötet i Stock»

holm den £$ Juli l$ö$> gjort föreställning

bm en genomfart ifrån Lödese titt~Wetterä

och flera sjöar j men ändra bekymmer iåra

^örmodefigen hindrat ^en plan» som ånnu i

hans Sons tid syneS haiVa Varit beslutad

titt företagande /> 1 4enna afsigt låt Kö»

r -

I) ''Därpå tyckes Erik 14 h^fvå jpekät uti iéås till Liff»

"Jändarhe gifnä sirat, då de dr.ogö i betänkande

natt åntägä svenskt beskydd) i anseende till dert

"osäkerhet Uti deras handel och sjöfart söta de be-

farade) ifall krig érnelläti Sverige öcb "Dårinemarfc

"upkornrhä skulle. Ty rhed den dem utiäfvådé vao

"tuvåg gfcrtom sina egna länder? fcynéi icke Kohur^

"gen häfva kunnat s Förstå någon annan fart > ån

\'den söm år rnojelig ifrån Stockholm* Norrköping

*'eller Söderköping, till Wtttétfi» Weftfcr-fi, och så

"vidare genöni Tröilhåttefaileri till WesterhärVer."

(Jennings Tal tim Ti-otibåtté Skssbyggnads cdeH t h&U

let for Kbttg!» Wettensk, Acädemien* Vid JPfsesidii

nedläggande d» § Åug* 1761»)

Afsigten låret Varit, åfct ganorfi den sedan iå*

tåttflde Arboga graf förena Måftra Och Hjelmarti,

r DigitizedbyLjOOQlC
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nung Erik befästa Elfsborg, sorti ämnades

till en nederlagsplats för svenska handeln

,

hvilken under krigstider alltid yarit hindrad

genom Öresund, De oroligheter som se-

dan följde hvarannan hindrade alla stora

fredliga yrken, och ehuru Carl IX ur Wass*

botten låtit anställa den gråfning som, efter

honom, ännu bår namn af Carls graf, år

man likväl oviss om planen för denna Ca-

nal dårföre haft någon förbindelse med den

segelfart som varit åmnad förbi Trollhättan.

Man påstår att afsigten dårmed endast va-

rit att befordra en mera beqvåmlig flottning

af timmer och blockar genom Götha elf,

och tillika att genom ett nytt aflopp sänka

vattenhorizonten i Wenern, hvars flödan-

de har ofta gjort stor skada på de ågor

som gränsa intill samma sjö. Man vill stö-

dja detta omdöme på sjelfva .grafvens an-

läggning; emedan de långsluttande fallen

fordrat, vid up^råfningen, större arbete ån

till slussars anläggande behöfts. Jag lam-

or hvilka sjöar sedan skulle dragas en Canäl ofver

Litlc stigen tilL Wenern. (Man kan härvid jäm-

föra Erik 14:$ historia af Celsius.)

*"~ —
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nar dessa gissningar till de läsare som finna

sig roade att afgöra dem ; egenteligen lårer

konung Carls grafning endast varit en njp-

rensning, och kanske utvidgning, af den

back eller rånnel sona förut flutit på sam-

ma, ställe.

Segelfarten emellan Åkerström och

G^théborg blef , det första , verkeliga före-

tagande som fullbordades; detta skedde un-

der drottning Christinas minderårighet, då

vid JEdet öpnades eq Canal genom berget,

på östra sidan om fallet, och en sluss me&

trenne pa^ portar inrättades. Denna sluss-

byggnad, förtnodeligen den äldsta i riket,

anlades på Hollånska sattet; och man vet

att Holläqsk^ Ministren sökte upmuntra

, svenska regeringen att inråtta en segelfart

genom landet; ehuru detta gagneliga råd

styrdes endast af politiska afsigter, eme-

dan Dannemark flera gånger, åfven tvärt

emot sina ingångna öfverénskbmmelser,

förhöjt Tullen i sundet, och Republiken i

följe dåraf indragit sin handel på Östersjön.

,

Én segelfart genom Sverige var således af

\ - gle
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betydenhet för Holland , som nu gjort sig

till mästare af nästan all den rörelse hvilken

förut varit delad emellan hanséstäderne.

Svenska r§det inskränkte icke eller sin om-

sorg till Lilla Edets slussverk i befallning

utfärdades till Nils Jonsson, fogde pä

Dahl, samt till Landtmätaren Olof Träsk,

att vid Trollhättan utsyna huru farten från

Brätte, eller gamla Wenersborg , måtte ge-

nom grafvar ledas där förbi till Lilla Edeti

Utom detta skulle Träsk åfven efterse belä«*

genheten emellan Mariestad och Wettern Ä),

Vi känna icke huru denna förrättning

aflupit; förmodeligen hafva svårigheterne

blifvit ansedde så stora att man ej trott

dem kunna öfvervinnas, och sedan Chri-

stina sjejf tillträtt regeringen voro rikets

inkomster alltför otillräcklige för så kost-

bara företag, Att man likväl under hen-

nes tid med alfvarat tänkt på denna genom-

fart bevisar ett förslag till pn annan våg,

gom sedan fått namn af Krusens väg, eme*

*

K) Instruktionen finnes införd i Ofver- Intendenten Ba-

ron Hårlcmans dagbok.
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daa förslaget gjordes af en Iandtmåtare

Kruse. Denne skulle ifrån andan af Wass-'

botten gå genom en dåld , förbi byarne Quarn-

torp och Annexed, till en back som löper

ifrån Annereds ång utföre till Åkerström»

Om Carl XI åfven ansett svårighéter-

né af den betydenhet att icke konsten kun-

de tvinga eller Undvika dem, eller om nå-

gon annan ordsak gjort bemålte Konung

obenägen lör Trollhåtte-Canalen , kan man
icke med visshet säga; men en ny plan up-

gjordes, efter hvilken ipan skulle^ ifrån

Wassbotten, uppstiga genom slussar til sjö-

arne Botereds eller Bosjön* Gunlebo» Skatn

ten och Berg, och därifrån följa vattendra-

gen hvilka gå ned til våsterbafyet vid JJd-

devalla L),

i

£) I ett bref af d. 2$ Junii 1 67i , anbefalftes Magi*

stråten i Wcnnersborg , "att lita föra ull Bosjon

"tvånne stora, och en liten båt, med hvilken man

"kunde ko omkring belågenheterna, emedan Ko-

nungen sjelf ville komma dit ner och beslgtiga det

"nya, slussverket som emellan. Wenritrsborg och Ud-

devalla/ skulle inråttas". Båtatne blefvo framskaf-

fade men besiktningen skedde aldrig*

' - DigitizedbyLjOOQlC
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Stora och ovahliga fåretag älskades och

söktes af Carl XU. Med 'et snille som på

en gång ville hvälfva rikens öden, förbättra

vettenskaperna och ödla språken > med ett-

mod som trotsat och öfvervunnit sjelfva

olyckan, trodde Carl ^tt de segrar han

förvårfvat icke voro nog för hans åra. Lik

den hjelte hvars efterdöme han sökte följa,

ville han åfven genom fredliga yrken före-

viga sitt namn, och ett arbete som tyck-

tes besegra sjelfva naturen, segelfart ge-

nom Trollhättan, ansågs icke för omöjligt

af en Konung som aldrig frugtat någ^a hin-

deh Lyckan tycktes åfven smickra hans

hopp: Sverige ägde en Man hvars insigter

i mekaniken, åfven långt efter hans död,

blifvit beundrade: Carl upmuntrades af Pol-

hems rådighet, och verkställigheten sam-

mankedjades med förslaget. Må det icke

anses såsom förolämpande för en stor Mans
rninne om jag vågar den anmärkningen, att

det contraft han slöt med Konungen röjde

mera djerfhet än öfverläggning. Jag hög-

agtar Polhem för de nyttiga uptäckter han

gjort; men jag kan icke skänka honom den
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blincfe beundran som uphöjer sjelfva hans

misstag, och finner storhet dår en nogare
v

granskning måster finna förseelser. Med- .

gifvom att etfc snille kan irra sig genom

sariima styrka spm uplyftar det öfver me-

delmåttan, medgifvom att en Jycklig up-

finnings gåfva oftast glömmer ,de hinder

som fattas af den tröge tänkaren; men ne-»

kom icke sanningen de uptåckter hon for-

drar, åfven af store måns fel.

Det första försöket, att genom ett bo-

lag inråtta genomfarten, tyckes hafva all-

deles misslyckats, ehuru Polhem sjelf er*

budit sig att deruti insatta ioco Dal. S:mt.

och Konungen låfvat att biträda och linder-

stödja verket med privilegier och förmå-

ner M). Kronan måste således ensam af- *

sluta contraftet, emedan f| enskildta voro

i tillstånd att våga några penningar på ett

så åfventyrligt företagande, och ett odug-

M) Koaungcns bref hårom år daterat Lund d. 3 1 Jan»

17175 men egenteliga contra&et sföts den 16 J&t

nuarii 17ig.
,

r\

yGoogle
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ligt rpynt dessutom förstört det alhftånna

förtroendet. Polhem förbandt sig att se-

nast innom fem år hafva inrättat segelfar-

ten emellan Nordsjön och Östersjön i\T).

Häremot lämnade Konungen honom tillstånd

att på feronoparker, så vål som i underså-

tarnes skogar, få, emot betalning, fålla så

mycket och sådant timmer som han kunde

N) På första året skulle han förfärdiga dammen vid

Wenern, och Carlsgrat; på det andra, slussarne vid

Trollhättan $ på det tredje det; ofriga af sjöfarten

emellan Gotheborg och Wcnern, Fjerde året skul-

le Canalen ifrån Wenern til Wcttcrn fullbordas,

och femte året emellan Wettern och Norrköpings

Konungen IJfvadc likvål att göra anstalt om ar-

betsfolk i fall han sjelf icke. kunde skaffa tilråckligt

dåraf. De 50OOO Daler som Polhem borde få

for sin möda skulle, åfven utbetalas årligen, så att

då första årets arbete var gjordt hade han att for-

dra 500O D«ler, andra året IOOOO Daler. tredje

I5O00 Dal., 4,-de IQOOQ Dal,, 5:te IOQOO Daler,

Låsaien behagar erindra sig att med de Dal. som hår.

nåmnas på alla stallen menas Dal. S:mt«, hvilkct,

finnes nyttjadt i alla de rakningar som röra Troll-

hit%c Slussverk. Wid de omkostnader som komma
att anföras efter den sednare myntordningen %

har.

laan brukat Riksdaless rakningen.
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behöfVa till verket, utfåste sig att åfligen

betala 40000 Dal. S:mt i byggnadspefnnin-

g^r, och ersatta hvad kostnaden kunde öf-

v^rstiga denna sumjna. Polhem skulle en-

sam hafva styrenen vid verket och der-

före få 50000 Daler då allt var färdigt,

utom 5 Daler i dagtra&amente. Men hvad

som mest torde förvåna låsaren år den

tillåggningen i 4
contra&et, att om Polhem

dog skulle hans Son eller anhörige åga rät-

tighet at förblifva tfid samma vilkor, om de

ville fullborda arbetet. Slussbyggnaden an-

sågs således för en sak af* så ringa bety-

denhet ^ att öfverinseendet därvid kunde up-

dragas \t hvem som hålst , likasom en an-

nan arfslott, eller ock inbillade man sig att

de som årfde Polhem, årfde tillika någon del

af hans snille.

Början skedde samma år, genom till-

fedningtfn af den sluss som skulle nedsän-

kas i Carls graf. Man känner nu icke hvar*

ken huru denna sluss varit byggd, eller dess

styrka ertiot vattnets tryckning; man vet

e&dast att den» tillika med dammen som
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var gjord tvärs öfver grafven til vattnets

updåmning, grundades på pålar som voro

nedslagne i bottnen af grafven ; att slussen

varit af tråd, så inrättad att den på korrt

tid kunde uptagas, då den beböfde. förbått-

tring, och åter nedsattas» samt att en de!

deraf var inbyggd i dammen. Denna in-

rättning, som var beiågen ungefår 400 fot

nedanför Gref Tessins sluss, såges hafva

blifvit färdig om tiésten (1718)? men korrt

efter sedan slussen var nedsatt, undergått

det ödet att, tillika med dammen, blifva lika-

som borrtsköljd, hvartil någon ovanlig flod

torde bidragit.

Cäri d?n XITrtes dåd kullkastade hela

planen. Rikets financer talte icke de om-

kostnader som fordrades till denna byggnad,

och dess politiska ställning vände alla om-

sorger åt en annan sida. Commercie-Rå-

det Polhem Ingaf väl på Riksdagen 1720 sitt

betänkande, hvaruti häri erböd sig at fort-

" fara med arbetet allenast Stånderne ville

Kmna honom tilråckeliga förskott; men hår-

till saknades utvägar, och förslaget måste
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hvila i några och tjugo år, oagtat flera på-

minnelser, oagtat Stånderne vid Riksdagar-

ne år 1731, 1734/ och 1741 gjorde förestål-.

nlngar derom hos Konungen , och allmo-

gen som bodde omkring Wenern, isynner-

het klagade <5fver vattnets upstigande på

dess ägor.

Den 1 Febr. 1742 utfärdades Kam-
mar-Collegit kungörelse att igenom entre-

prenad bringa genomfarten förbi Trollhät-

tan i stånd, Öfversteii och Riddaren Carl-

berg och Kammarherren Polhem, förordna-

des att afmäta fallen och lämna sitt omdöme

huruvida det vore möjligt att genom en ca-

nal qndvika dem. Af deu berättelse desse

Herrar ingifvit til Konungen finnes att åt-

skilliga planer kommit i éfvervägande, hvar-

af man blott vill anföra de tre som förtje-

na at nämnas. 1 Den förut beskrifne Kru-

sens våg af Ungefår i£ mils längd. 2 Att

leda segelf^rten igenom Carls graf och se-

dan Götha-elf utföre til Stallbacka å, upåt

til Hållsjön, förbi Fristorps säteri, igenom

Skalltorps å> och vidare utföre til Fors å,
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i Götha elf nedanför Trollhättan: Denne

våg år 3i mil, och, löper genom åtskilliga

små sjöar, hvilka, så vål som de tilstötande

strömmar och bäckar, åro så grunda att far-

tyg icke på många stållen kunna framkom*

ma utan sprängning och uprensning. 3 Att

leda canalen utur Wenern, genom Skara-

borgs Lån och Flo Pastorat, genom det

låga landet öster öm Hunne- och fi[alle*

bergen, förbi Björkö kyrka til Skalltorps å,

och vidare samma våg som förut år nåmd.

Denna Canal hade, utom en långd af 6 mil,

den olägenheten ätt vid dess Utgång ur We-
nern icke fanns någon tjenlig och saker

hamn. Herrar Carlberg och Polhem ingåf*

vo däremot en annan plan 0) hvars möj-»

O) Enligt denna , skulle farten ske genom Carlsgiraf, och

de ofverste fallen vid Trollhättan fordåmmasj vatt-

net således' ledas åt Noistromrnch > Och segelleden

gå genom en Sluss på östrå sidan om Pråstskeds*
1

fallet, I Kaflestroramen skulle på fasta berget än-

låggas två slussar med tre par portar* och halfvå

fallet lämnas til Vattnets arlopp/ Wid Ojebro skui*

le antingen /änlåggas en sluss eller en updåmningi

Ifrån Ojebro håla borde Canalen föras ofver land

genom en stenig backe, ock utforc ett brant berg
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möjlighet och företräde framför de ofvan-

nåmde icke kunde sattas i fråga ; men kost-

nads förslaget ansågs att vara nog drygt

emedan det uptogs til 5 å 6 tunnor Guld;

likväl blef saken föredragen vid riksdagen

1747 och styrelsen af verket anförtroddes

*

(Håkans hamn) til Hojoma värp; en stracka af 25O'

alnar var således hår att genombryta, och fordrade

fyra slussar med fem par portar, hvilka kunde in-

sprängas i sjelfva berget. F6r att undvika vatten-

håfningen i Hojarna varp borde man antingen Sprän-

ga sig en Canal dår fgtbi, eller genom stensånknin-

gar framfore, göra farten utmed berget saker» Hår*

ifrån syntes ingen annan utvåg ån att fora Cana-

len åfver land, genom jordbackar och berg, i éii

långd af 1937 amar« Denna våg går först, ifrån

Hojoma varp upfore en hog jordbacke, sedan ofver

en jåmn och något skogbevuxen mark, till et berg

kalladt Oxeliden som skulle genomsprängas; och

borde Canalen hela vågen sänkas til samma vatten-

horiiont som i Hojoma varp. Berget år brant ut-

fore och marken sedan långsluttande till ändan af

Olidehåla^ Canalen skulle icke foras genom hålan

Utan bredevid. Ifrån andan af Olidehåla borde Ca-

nalen dragas åt flottberget, och genom fasta hålle-

berget bojas långs utmed strömmen till lugnvattnet

1 Gotha elf dår tre slussar, me4 deras fyra par pdf»

tar, skulle insprängas i berget.

'
,
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åt Grefvarne Carl Gustaf Tessin och Clas

Ekeblad. Commerce-Rådet Polhem anrno-

dades åfvan att lämna sitt yttrande, öch

gjorde det i fitt förslag som år 1748 inläm-

nades till Directionen. Vi erindre likväl

at Polhems höga ålder P) icke tillåt honom

att sjelf resa ned til Trollhättan, Den längd

af tid som förflutit sedan hjjns öfverens-

kommelse, med Konung Carl blef bruten,

h^de til större delen utplånat ur hans min-

ne sjelfva belågenheterney och för att full-

borda sin plan måste han nu begagna sig

af de
t

Cartor och beskrifningar hvilka de

deputerade ingifvit.

Vi få snart tillfälle att mera omstän-

deligen granska detta för&lag, emedan det

sedermera följdes så långt möjligheten vil-

le tillåta. Man vill endast i förhand anmär-

ka att canalen skulle föras på östra sidan om

Götha elf, genom jetteer och slussar sqm till

större delen vore belågne i sjelfva elfven j att

vid

i

P) Han var foto 1661.
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,

vid Flottberget skulle hete strömmen up^

dammas, så att helfvétes fallen försvunno,~
K

och lugnvattnet räckte nedifrån dammen til

Hojoma varp; och sluteiigen, att man bor-

de, under sommarmånaderna, tildämma Ve-

nerns båda utlopp med en fårlorad damm
som efter några månader åter kunde upta-

g^s; härigenom skulle faljeh på en tid bJif-

va torra, och det vigtigaste arbetet under

den tiden företagas. Hela omkostnaden be-

räknades til Ungefärligen 2 tunnor Guld,

Månniskjorna hafva alltid varit-sålskare

af det förvånande, åfven i de saker dåi^ all-

männa^ nyttan år ändamålet; antingen att

snillets djerfhet äger ett behag som vi icke*

kunna emotstå, eller att vi af alla ting hälst

efterstråfva derp som motsäga Öfvertygelsen

om vår svaghet. Man beundrade således

Polhems plan , som tycktes närmast följa

naturen, och begagnade sig af de öar och'

berg som voro i sjelfva elfven, för att dels

mota vattnet, dels tgena till anläggningar för

slussarne hvars canaler voro helt korrta och

3
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således icke kunde kosta så mycket i språngs

ning ochgråfning. 'Man ville att åskådaren,

ftied nöjets och häpnadens blandade känslor,

skulle betriikta de, brusande fallen som följ-

de elfvens västra sida, under det den östra

framvisade ett lugnvatten dår fartygen obe-

hipdrade kunde frarttsegla; åndteligen efter-

räknade man åfven att ett mindre antal

slussar skulle fordra mindre betjening, och

oipkostnaden för dess underhållande åfven

blifva mindre. Polhem låfvade ock att för-

färdiga modeller och, styckevis, gifva ritnin-

gar till de byggnader som kunde förekom-

ma. Elvius, Secreterare vid Vettenskaps-

Academien , fick befallning att resa ned till

Trollhättan och göra nya afvågftingar, och

planen blef, efter någon jämkning, antagen

för att, sedan orubbad följas.

En mängd af författningar blefvo nu

gjorde, och kungörelser utfärdades hvilka åf-
"

ven i sammandrag skulle blifVa för vidlyf-

tige att anföra, så foycket mer som de

Sednare ändra de förra. De läsare som ogil-

la alla dessa stadgars uteslutande finna de

/
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flåsta i Modei verk; men hvad som egen-,

teligen rörer canalfarfcens historia år föl*

jande.

Emedan ständerna icke anslagit någon

viss penningefond till at bestrida kostnaden

vid slussb^ggnaden, tillåtos enskildte att del- -

taga deruti; detta skedde likväl icke som

ett bolag, dar vinsten delas emellan hvarje

sårskildt lottågare; man var alt förmycket

saker om kronans stora fördelar att iagtta-

ga ett sådant försigtighets mått» kan hän-

da åfven att intress«ntertie icke blifvit så

„

många om man tagit det. I det st$llet up*

togos de insatte penningarqe såsom ett lån

till kronan , för hvilket icke skulle betalas

mindre ån I2 ? procent. Ständerna gingo t

borgen för detta lån, med den högtidliga

försäkran att räntan skulle oafkorrtad till*

ställas Lotternas innehafvare, utan ätt nå-

gon slags beskattning > af livad namn den

måtte vara, borde, förminska den, lntreS-

senterne skulle icke eller vara förbundne

att på loo lr låta kronan inlösa sina to-

såttnings*summor> hvilka, omsidor stego till
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200,000 Dal. Kronan deltog tillika i ar-

betsfonden for 50OCO Dal» och af dessa bå-

da summor gjordes 2fO Aktier, eller Lotter,

hvardera af 1000 Daler; de femtio voro

for kronans rakning* de tvåhundrade till-

hörde dels enskildta personer dels publika

verk. Emedan man var fullkomligt saker

att arbetet inom tre år skulle blifva fär-

digt, ansågos de trenne första, såsom ar-

bets-år, under hvilken tid endast 6 procent

betaltes. Insättningen var hvarje gång en

femtedel af Capitalet, och skedde på vissa

terminer, emellan d. 1 Mars 1750 och den

i Julii 1752. Räntan betaltes, på nåmnda

sått, får hvarje insatt femtedel ett år efter

insåttningsdagen; och d. 1 Mars 1754 fingq

således intressenterne 12 procent for sin

-första femtedel. Intressenterne hade dår-

emot frivilligt underkastat Sig utmatning i

fall de försummade inbetalningen, hvilken

skedde dels i Banken dels på rånteriet t,

Götheborg.
"

Hela canal-arbetet lämnades sedermera
y /

under entreprenad till Konstmästaren vid
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Sala silfVerverk Gustaf Adolf Wiman, och

Styckjunkaren Lars Mööll; den f<3rre skuU

le hafya upsigt öfver byggnaden, och den

sednare öfver sprängningen. I det contraéfc

som d. ii September 1749 upråttades med

dem, och hvaruti kostnaden fér hvarje ar-

betsdel sårskildt uptogs, förbundo de sig att

på tre^ år göra canaien och slussverket fär-

dige, emot en summa af 203,385 Dal. obe-

räknat en uprensning i Åkers och Stallbac-

ka Strömmar, som troddes skola kosta om-

kring 4000 Daler. Men som entreprenö-

rerne upgjort sitt kostnads förslag efter de

matningar och afvägningar som af andra

förut voro verkställde, Iåfvade kronan att

hålla dem skadeslösa i fall omkostnaden öf-

versteg den utsatta summan. Några andra

förmåner beviljades , åfveh, såsom att få ut-

taga, krut til kfbno pris, utsyning af Eke-

virke och annat timmer på krono-skogarne,

arbets-manskap från något infanterirege-

mente, o, s. v. Hvarje karl af arhetscöm-

menderingen skulle de likväl betala 12 å

16 styfver om dagen.

yGoogle
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Arbetet börjades samma år. Baron Hår-

Jeman 'anförtroddes att därvid hafva öfver-

inseendet, och Baron Ollonberg förordnades

att hafva nårmare tillsyn på stället.

Efter den plan som Polhem upgifvit

och Wiman förbundit sig att följa, skulle

slussarne ^sprängas genom berget, hvaruti

lämnades ett hvalf, eller så kallad stoll-

gåfrg QV Det var således nödvändigt att

fartygen, som gingo därigenom voro försed-

de med master hvilka kunde fållas ned. Slus-

sarnes storlek var ej uptagen till mer ån

66 fots längd, 19 fots bredd, 8 fots djup

under nedra vattenbrynen, och 12 fots höjd

ofVan densamma i stollgången. Man hade

uträknat; att de fartyg som byggdes efter

denöa storlek skulle kunua bära 504 Skep-

pund järn, /

Q) Dessa hvalf, som nodvindigt bofde vara till mycket

hinder for en vål inråttacf segelfan; , voro nodvåndi^

ge i slussar af ett så orimmeligt djupj de tjentc

dessutom till stod for slussportarne, som eljest "va-

^ rit irtsatte for en vattentryckning hvilken ingen

styrka kunnat emotsta*
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Arbetet var likväl knapt bprjadt innan

man öfvertygades att planen måste andras,

emedan en nogare undersökning Visade att

Wenerns afdåmning hade allt för många

svårigheter med sig. Det år visst möjligt

att de" omkring Wenern boende posessiona-

ter bidragit hårtill, och vi skola straxt gran-

ska om de icke ågt all anledning att frugta

en öfversvåmning på sipa ägor; men utom

dessa hemliga driffjådrar fudnos andra hin-

der, N
som kan hånda gjort försöket omöjligt,

eller åtminstone onyttigt, åfven i den hän-

delsen att man kunnat göra sig försäkrad

på en så långvarig torrka, som var nöd-

vändig om en otrolig skada icke skulle för-

ordsakats,

Wi hafva anmärkt att Wenern äger

tvånne utlopp hvilka sedan draga sig till-

sammans och utgöra en elf, I det ena af

dessa utlopp, som går på $stra sidan om
staden Wennersborg och år något ofvanför

hufvudnås^ön vid Kållshagen, var Commer-

cie- Rådet Polhem? mening att en damm
skulle updragas, af sådan beskaffenhet att
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den sedermera, och når man ville, i hast

måtte kunna uptagas.

Afsigten härmed var att på någon tid li-

kasom uttappa Götha elf, når en i Carlsgraf,

vid Brinkebergs kulle, föreslagen bröst-

damm tillika blef färdig ; hvarefter man ha-

de tillfalle att, utan hinder af strömfallet,

nedsatta de svåraste damm^arne, soiii voro

vid pråstskedet och flottberget, oberåknadt

några flera verk hvilkås byggnad härigenom

blifvit ansenligen lättad. Men på det We-
tiern ej förlånge skulle hållas innestängd,

och en öfversvåmnipg därigenom upkom-

ma, borde imedlertid allt livad som behöf-

des till de andra dammaVnes byggnad vid

Trollhättan vara färdigt, så att nedsåttnin-

gen hastigt kunde ske. Dessa förmåner

syntes nog betydeliga, isynnerhet innan man

af erfarenhet kände Götha elfs beskaffenhet

Tid Trollhättan ; men den svåraste fördäm-

ningen, som var vid flottberget, hade där-

igenom icke blifvit mycket lättad. Man ha-

de väl på detta stålle
/
vunnit flera alnars lä-

gre vattenhorizont, emedan lugnvattnet ne-

.

~
/
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danför flottbergs-strömmen år 13 fot hög-

re ån lugnv^ttnet nedanför Edsfallen, utom

den fprdelen att det éfriga af flottbergs-

strömmen blifVit förbytt i ett stillastående

vatten 5 men man hade då åfven blifvit för-

anlåten att lita på en grund som sederme-

ra befanns osåker, och når fördämningen i

.Wenern uptagits hade förmodeligen flottr

bergs-dammen blift/it borrtsköljd. Denna

sednare omständigheten var då likväl icke

ännu känd, och ordsakerne hvarföre We-?

tierns afdåmning lämnades 1 voro egenteligen

dessa: Man tviflade visst icke på möjlighe-

ten, men man trodde att omkostnaden skul-

le öfverstiga nyttan, emedan bredden dår

dammen borde nedsänkas var 130 alnar,

och djupet 18, 15, 12 å 9 alnar. Svårig-

heten ^iade dessutom tilltagit ju närmare

man hunnit till sjelfva ådrans igendåmningj

emedan^det vatten som förut varit bakom
dammen flöt borrt utför Trollhättan, hvar-

igenom ett Vattenfall nödvändigt skulle up-

komma vid öpningen^ och ökas ju mera deii

förminskades. Man fann åfven att grunden,,

dår fördämningen skulle anläggas, var up-
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fylld af lösa stenar, och ovisst om berg

fanns därunder; det var icke eller* säkert

om dammen, på en så ojämn och hålig bot-

ten, kunnat göras så tåt att man icke lika-

fullt varit besvärad af vattendrag i Troll-

hättan. Svårigheten att uptaga en sådan

damm hade dessutom varit nästan så stor

som att nedsätta honom, sedan vattenhori-

éonten nedanföre blifvit 12 å 14 alnar låg-

1 re 'ån i Wenern, och en så stor vatten-

tryckning följagteligen gjort dammen så fast

att den nedsatta pålningen torde funnits

orörlig isynnerhet, som man då skulle va-

rit sysslosatt dermed under vattnet.

Faran af en öfversvåmning var icke

eller så liten som man vanligen föreställer

sig. Det år icke sällsynt att människor an-

klagas för egennytta då de neka att för

det allmänna bästa upoffrå hvad de ,åga,

åfven når deras enskildta förlust skulle öf-

verstiga vårdet af den allmänna fördelen.

Hundrade gånger har man påyrkat dessa

upoffringar såsom skyldigheter; men det år

endast af andra vi fordfk dem. Likgiltige
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åskådare vid deras lidande år det icke så

mycket samfundets nytta vi åSyfte, som

den anskildta del vi kunna aga dåruti, och

om detta deltagande uphörde skulle vår pa-

triotism försvinna. Dömmom derföre med

mera mildhet i fall någre medborgares in-,

flytande förekommit WenernS afdåmning,

och granskom i stallet den förödelse som

dåraif kunnat förordsakas.

Stdan man vid flottberget funnit strömw

mens transversal seftioii kan man deraf

dömm^ att 3600 Cubik alnar vatten på en
t

securid strömnia förbi. Allt det vatten som

således ur Wenern söker sitt utlopp genom

Götha elf utgör årligen 1*3529,600000 cu-

bik alnar. Om vi nu antaga Wenerns rymd

til 40 svenska quadrat mil, hvartill den t-åt-

teligen bör råknas, så borde Wenern på ett

år stiga 8| alnar i det nåfmaste, och fdl>
'

agteligen 4 fot 44 tum på tre månader, om
den igenom fördämningen så lång tid skulle

hållits instängd. , På alla sidor om Wenern

åro låglåndta fållt och marker; landet skufc.

le således på flera mils afstånd blifvit satt
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under
4

vatten , och då man erindrar de kla-

gomål som förut blifvit anförde öfver deri

skada denna insjö gjort genom öfversvåm-

nyigar, bör man därefter dömma hvad en

så ovanlig höjd kunnat förordsaka. Det år

sant att om det berott på Entreprenörerne

att förskaffe en 3 månaders torrka hade

man icke haft så stor fara at frugta; mén

åfven denna tiden hade knapt varit tillräck-

lig att uträtta någon ting betydligt; emedan

*tle höga och branta bergen, som omgifva

Trollhåtte-fallen, icke tillåta en så stor mängd

afmänniskor att arbeta, som behöfts för att

hastigt fullborda en pålitlig damm. Att åter

inrätta n^ön konstig fördämning vid kålls-

hagen, så att Wenern kunde få sitt till-

räckliga utlopp når man ville, och i hast til—

tappas, torde varit svårt, eller snarare ©gör*

ligt. Man hade genast funnit att de först

proje&erade järnstänger och segelduk icke

kunde tillbakabålla en sådan vatten-tryck-

ning; en del af detta misstroende sträckte

Sig- åfven till Polhems paraboliske bågar>

hvars bruk och misslyckande vi genast f£

tillfälle att nåama. Polhem hade åfven sjeif

. i
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medgifvit att Wenerns afdämning vjr åf-

yeiityrlig, och, vid nogare öfverlåggning,

tillstyrkt att lämna den,

Om hösten 1749 jpegyntps sprängnin-

gen på alla stållen, öch fortsattes med all

v drift* Emedan canalen skulle gå genotti

Carlsgraf anlades dår en sluss som fick

namn af Gref Tessin. Denna sluss år in-

sprängd på västra sidan af strömmen till

3§ alnars längd och 10 alnars bredd; höj-

den ifrån öfra till nedra vattenhorizonten

Var 9£ alnar, eftefc fallens höjd i grafven

som genom bröstdammen blefvo updämde.

Vattnets djup inuti slussen var 4 alnar och

berget ofvanför vattenbrynen 4 alnar. Fram-

före slussen utsprängdes et>canai af 10 al-

nars bredd, 16 alnars längd och 4 alnars

djup, samt en vid slussens andra ända, ge-

nom stollgången, 4^ alnar hög öfver vattnet,

15 alnar lång, 4 alnar, djup och 10 alnar

bred. Öpna canalen Var af lika bredd och

djup med de öfrige, och dess längd 17 al-

nar. Hela sprängningen vid slussen var

465 cubik famnar»
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I anseende till slussarnes djup , och vatt-

nets tryckning som ökar sig efter djupet,

kunde man ej begagna sig af de modeller

till portar, vid slussarnes nedre ingång, som

vanligen nyttjas A), Polhem föreslog- så-

ledes andra hvilka skulle hissas up eller ned,

efter som slussen borde urtappas eller fyl-

las. Men anstalterne härvid hade åfven ölä-

genheter. Slussportarnes uplyftning skulle

lättas genom vigter, men dessa förslogo ic-

ke, emedan en tyngd som uphissas ur vatt-

net alltid våxer då den kommer i luften ; en

ny inrättning måste således göras därvid.

Till portarnes uphissning fordrades 6\ minst v

5 man, och som underhållandet af så myc-

ken betjening var för kostsam, föreslog

konstmästaren Wiman ett spelhjul som skul-

le drifvas med vatten och byggas med dubb-

la skofvel-lag, så att det fick en motsatt

gång när vattnet ur rännan släpptes på dess

K) Den [vattentryckning hvardera porten hår skulle

uthärda, svarade emot 984 skeppunds tyngd, når

man afråknar det motstånd som berget ofvanföre,

" och det på andra sidan qvamåenrfe vattnet, hvärde-

ja af
1

4 alnars höjd, gjorde.

/ •

x
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ena sida, 1 emot den det hade då vattnet

verkade på den andra, och således porten,

genom dessa dubbla rörelser, både lyftas och

sinkas.

Men for att begagna denna sluss bor-

de de Htagsluttande fallen få en annan be-

lägenhet, och hela grafven tömmas innan

roan kunde anlägga den bröstdamm hvari-

genom updåmningeh skulle, ske. Den rens-

ning som borde företagas gjorde åfven en

aftappning nödvändig; båda delarne verk-

ställdes äfven , ehuru svårigheterne prof-

vade byggmästarens skicklighet. Grunden

til dammen måste läggas af rusljverk, eme-

dan bottnen icke tillät någon pålniqg, och

sjelfva dammen murades ofvanpå. Hela ar-

betet i Carlsgraf räckte til Augusti 1753,

hvarefter segelfarten kunde verkställas ifrån

Wenern till emot Trollhättan.

Det första som vid Trollhättan skulle

företagas var att damma kafvelströms-fallet

för att leda canalen gerom Malgö, där en

sliiss til den ändan måste utsprängas. -Men
\
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innan det var möjligt att på detta stållé

bygga en damm skulle man först afleda

den häftiga strömmen som kom ifrån Pråst-

skeds-fallen, hvilka voro 4 alnar höga och

lågo ofvanföre. Det bredaste af dessa fall

Var 50 alnar; djupet kunde icke matas; de

smårre voro tillsammans 250 alnar, och ha-

de, 3, 6, g å 12 alnars djup, vid detta tilU

fålle åmnade man försöka den Paraboliska

båge S) som Polhem föreslagit till Weneras

af-

v

S) Denna båge skulle efter ritningen sa byggas: att 4
starka mastetråd sammanfogades, och deraf gjordes

en bjelke, om en aln i fyrkant , hvilken var sjelfva

bågens basis, och hundtade alnars långd, efrer bred-

den af det stålle dår Wenern skulle afdåmmas.

Axis till bågen, eller abscissa tagen uppå axis, ur-

sattes till 15 alnar, så att dess latus reduni borde--

vara l66| alnar. Bågen skulle byggas af trånne

fasta thopfogade bjelkar, J aln i fyrkant, och andra

bjelkar skulle binda den ihop med sjelfva basis. l?i

bågen således var ganska fast ihoptimrad, skulle den

fastas med ena åndaq vid landet, och dess andra an-

da foras af strömmen till andra stranden, allenast

han med linor styrdes råtta vågen , dår, vid andra

>(åstet, iakttogs att bågens basis kom att ligga emot,

och dess convexitct med suåauncn.
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aÖliööing; t>ch emedan Polhem uträknat

dess
;

styrka att vara tillräcklig emot tryckT

ningen af den vattencolumn som i den-

ne sjö skulle upkomma, förmodades att en

lika så fast, och efter samma reglor byggd,

parabolisk båge, skulle äga dubbel .styrka

när dess basis var dubbelt korrtare, och att

Styrkan skulle ökas 4 gånger i anseende till

den olika vattencolumnen, hvilken vid präst-

skeds-fallet var endast hälften så bred som

den i Wenern. IVfen oagtat alla dessa ut-

Undcr sjdfva bågen, tillika med dess basis, borde stchm

sattas tvånne stolpar; desse skulle genom stinger,

som mej! 6glor voro fastade vid sjelfva stolparne,

foras ned til bottntn, så snart bågen hade fått sia

råtta stållning ofvånpå vattnet» och hindra honom

ifrån at sjunka. Då bågen på detta sått blifvit nog

stadgad, borde starka bjelkar låggas med sin ena

anda emot dess basis, och med den andra slappas n€fk

i vattnet för att af strömmen foras till bottnen»

Några, korrtare stolpar .skulle likvåj förut sittas

Under bjelkarne, att vara dem till stod emot vatten-

tryckningen > och, sedan de således fått sin råtta

hvilande stållning. tjocka plankor nedsänkas emot

dem, och dammen sluteligcn genom fyllning göras

så tit som man åstundade. .-

.
4

v
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rakningar, oagtat inan valde ånnu fastare

bjelkar ån till den förre voro antagne, miss-

lyckades den, och knäpt hade man hunnit

fasta en anda på hvarje sida om fallet in-

nan bågen, tillika med dess axis, böjdes af

Strömmen, drogs under vattnet och bröts

sönder.

Wiman måste nu försöka andra dåm-

ningssått 2T) och lyckan understödde hans

snille; alla pråstskeds-fallen blefvo tillstäng-

de, och som kafvelströms-fallet härigenom

tillika försvann, byggdes på detta sednare

stället en damm, emellan Malgö och fasta

landet, af 120 alnars längd och if alnars

höjd*

Hela Götha elf måste nu taga sitt lopp

genom Gull- och Nolströmmen, hvarige-

T) Dåmningen skedde med en stenkista, 12 alnar i fyr*

kant» hvilkcn nedsänktes ofvanf$re, och med linor

fördes till det utsatta stallet; man trodde i början

att försöket skulle misslyckas, men kistan stadnade

midt i fallet, formodcligexj uppehållen afnågon berg-

klint, och ehuru ställningen var någoc lutande,

lyckades det likväl att genom den fullborda dammen.
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nom vattenhorfeonten, ofVanför dessa ström-

mar, steg till 3 fots större böjd ån den ef-

ter Elvii afvågning hade, hvarföre också

slussen som skulle sprängas i Malgön fick

26 fots vattensånkning. Inrättningen afpor-

tarne, i denna sluss, var gjord af Wiman,

och vicja båttre ån den förra* Öfre Cana-

len var 219 alnar, slussen 36 alnar, falsen

3 alnar, taket 16 alnar, nedre canalen 162

alnar, och vattfentryckningen på hvardera

forten räknades till 836 skeppund* 935 cu-

bik famnar berg var hår språngdt, och ifråö

slussen gick en gråstens mur, 150 alnar

lång och 5 alnar hög. Slussen med hela

sin inrättning var färdig 1754 och fick namn

af Gtef Ekeblad.

Genom Jetteer, härifrån, sökte man nu

att skydda fartygen förbakidor, och genom

updåmningar att göra farvatthet djupare.

Parten skulle ske genom .Öjebro håla, dår

tvånne fartyg kunde komma förbi hvaran-

naftf , och fortsåttas innora jettéen till slus-

sen Polhems öfre Canal. I sjelfva slussen

skulle fartygen nedsänkas 53 fot, som hår
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,
— 52 — -

utgör skildnad^n emellan öfre och nedre

vattenhorizonten , peh år lika med den höjd

som Tjufvefallét och Stampströmmei} till-

sammans äga.

Slussen Polhem blefaldriginredd. Dess

öfre canal var 435 alnar/ sjelfva slussen

36 alnar lång och 32 alnar djup, Stollgån-

gången 30 alnar, nedre canalen 96 alnar.

Hårtil har fordrats 1820 Cubik famnars

bergsprängning saöit en stenmur af 200

famnars längd, vattentryckningen på hvar-

dera af de nedra portarne var uträknad till

1635 skeppund.

I slussen Elviiis var öfra canalen 15

alnar, sjelfva slussen 36, Stollgången 22

och nedra canalen 101 alnar. 760 Cubik

famnar berg var utsprångdt, 80 cubik fam-

nar återstodo. Inrättningen borde blifvit

aldeles lika med slussen Gref Ekebläd, ehu-

ru höjden var något drygare; men vatten-

tryckningen på hvartlera porten kom ej att

öfverstiga 922 skejSpund U). ,
-

U) Vattentryckningen på dessa slussars ofre portar skuU

ej blifva ofyer g6 skepp, på hvarjc pott.
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Det arbetet som fordrade masta mö-

dan var likvål Flottbergs-strömmens för-

dämning. Denna fördämning hade man för-
r

ut ämnat undvika på det sättet, att EJfven

skulle obehindrad få hafva sitt lopp på vä-

* strå sidan, och canalen fortsättas genom slus-

sar och jetteer. Således skulle en sido-

dämm i Hojomavarp skydda fartygen för

idän, och en sluss anläggas i berget, ut-

med helfvetes-fallen, hvars nedre canal led-

des i Olidehåla nedanför deäsa fall. På sam-

ma samma sätt borde en jettée, nedsänkt i

01idéh|la, afhålla den starka idan och sträc-

ka sig till slussen Elvius, genom hvilken

fartygen skulle föras i lugnvattnet nedan-

för Flottbergsströmmeji. Men utom kost-

naden härvid trodde man Olidehåla vara så

djup att nedsättpingen af en damm där skul-

Efter uträkning borde slussarne kunna uttappas på föl-

jande uder: Slussen Gref Tessin på 6'min. 3 secund»

Gref Ekeblåd på 6 min. 36 secund. .polhem på

. Ii min. i T secund» Elvius på 8 minuter 27 sc-

cunder. Den skildnad i tid som, vid olika tillfallen»

härvid upkom berodde på luckorna, hvilka ej alltid

kunde få den liorizontala ställning som man vid

uträkningen antagit.
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le blifra lika så besvärlig som fördämnin-

gen vid Flottberget, hvars svårigheter man

då ånnu icke försökt

Olidehåla år belägen på östra sidan ne*

•danför helfvetes fallen, hvilka dår förord-

saka en stark hvirfvel.' På västra sidan lö-

per sjelfva strömmen; men $å att dess ha-

stighet småningom aftager, tills den å nyo

ökes genom en långsluttning, af ungefår en

fots lodrätt höjd, ofvanför sjelfva flottbergs*

fallet som har 4 fots höjd. Få östra sidan

om detta fall, straxt nedanför Olidehåla, ut-

skjuter berget och gör strömmen smalare.

Nästan öfverallt vid Troll&åttan, på båda

sidor om Elfven, år berget af den beskaf-

fenhet att det på östra sidan år lägre och

sluttar til 42 å 43 graders inclination emot

horizonten, då det på västra år merendels

verticalt

Af strömmens hastighet kunde man

döma om fallets höjd, men dess djup må-

ste man allenast gissa till; emedan pejling

var omöjlig* Eivii och Polhems förmodan
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att djupet var allenast 8 fot V} lårer varit

grundad på de stora hallar som på våstra

sidan oih strömmen kunde ses genom vatt-

net; men man viste icke att dessa voro lö-

sa innan de verkeligen blefvo- borrtförde.

De arbeten, som förétogos vid Flott-

bergs-strömmen lämna oqekeliga bevis af

Wimans rådighet och snille. Verkställare

K) En låsare som hogagtar Polhems och Elvii foitjenstcr,

kan det icke annat in förefalla besynnerligt au des-

se verkeligen store Mån kunnat begå ett så bety-

deligt misstag. Utan att kinna stillcj borde man

hafva funnit att detta djup och 40 alnars bredd»

som flottbergsstrommen den tiden hade, kunde omöj-

ligt gifva ett tillräckligt utlopp åt Wenern i hvars

skote så många stora Elfver tomma sitt vatten.
v Det

samma kunde slutas af de ofrc fallen vid Trollhåt-

tan, såsom Nol- och Gullstr^mmcn, hvilka voro fle-

ra gångor högre ån fallet vid flottberget, Och så-

ledes genom sin håftighct borde gifva långt mera

vatten ån som kunde framkomma i ett sund af 40
alnars bredd och 4 alnars djup, med den hastighet

'

som upkoinmcr genom etr fall af 5 fots höjd. Ber-

gets opålitlighet och der dåraf forordsakade olyckor

voro tillfälligheter hvilka ingen mensklig varsam-

het kunde förutse, ånnu mindre förekomma,

I ,

-
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af en annans plan, från hvilkéh han icke i

det ringaste fick afvika, hade han att stri-

, da emot hinder som ingen förutsett, som

ingen kunde föreställa sig; icke nog 'atf en

våldsam ström gjorde fördämningen svår,

icke nog att det berg hvarvid han med all

trygghet tycktes kunna fasta sin damm var

inuti Sa sköligt X) att hela stycken dåraf

nedrasade: bottnen sankte sig efter hand,

ifrån 8 til 12, 16, 18 och sluteligen till 20

alnars djup. Oagtat alla dessa missöden,

som skulle nedslagit hvar och en byggmä-

stare af medelmåttiga talanger, vågar man
påstå att Wiman skulle fullbordat sitt före-

tagande, om främmande händelser icke mel-

lankommit.

Där elfven är smalast skulle sjelfva

dammen anläggas; men de så kallade grund-

X) Skolar kallas dels de remnor eller opningar som fin*

nas i berg emellan dess lager, lc\$ svaga ock oså le-

ra lager som kunna bestå af lera eller lösa sten-ar-

ter, och dårigenom férordsaka ras. Ett berg hvar-

uti finnas mer eller mindre af dylika skotar kallas

stötigt.

t
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fåsten , som skulle stödja hela byggnaden,

börjiade något öfv/er hundrade alnar ofvan-

före. Afsigten varderi, att småningom sam-

mandraga strömmen tills den på en gång

»kunde stångas. Jmedlertid sprängdes, i vå-

strå stranden, tvånne nya titlopp af 24 al-

närs bredd tillsammans; genom dessa skul-

le Sjelfva elfven ledas, undet det att farty-

gen passerade Elvii sluss, som var belägen

på östra sidan. Det var ett af dessa grund-

; fästen som då det sönderbröts af strömmen

förde med sig en del af berget Stenki-

storne, som utsattes, sönko eller utgingo

efter hand, ett slags fördämningar som Wi-

man upfunnit, och kallade stolar, voro de

som gjorde masta nyttan,, men åfven dessa

blefvo ofta borrtförde eller måste utsläppas,

når bottnen sönk eller berget rasade. Dam-

mens bredd anlades sluteligen till 45 alnar,

man arbetade på fördämningen åren 1751,

5 2> 53> 54* 55 i man hade redan hunnit

sammandraga elfven sg att arbetsfolket

kunde gå öfver strömmen, på ^e stoc-

kar som utlades emellan båda fördåmnin-

garne, och i den yttersta af de^ utsatte
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stölarhe återstod endast att nedkrana tväti-

ne pålar, men en ny olyckshändelse gjorde

hela arbetet om intet.

Flera gångor hade slussarbetet lidit ska-

da genom stockar odh plankor, Som oför-

sigtigt blifvit nedslåppte öfverst vid Troll-

hättan; ett strängt förbud var äfven ufcfär-

dadt emot alla dylika företagande, som icke

skedde med konstmästaren Wimans tillåtel-

se. Men oagtat detta förbud hade, utan

att Wiman därom blifvit underrättad, inemot

900 tblfter bräder blifvit nedsläppte* Ohi

natten upkom ett starkt nordanv|der, sora

dref en stor del af dessa emot fördämning

gen, Qch isynnerhet framför den nyss ut-

satte stolen. Emedan strömmen altid går

ifrån västra til östra sidan, och tillbaka, med

en ebb nästan af 5 å 6 qvarters höjd, må-

ste de plankor som först laggt sig framför

stolarne, på vissa tider, liplyftas genom

Strömmens stigning, hvarvid de andra, som

eller hand drefvos dit, alltid hade tillfälle

att träöga sig under, när vattenhorizonten

höjdes af ebben. Således fann man, vid ar*
v
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betets början, om morgonen den 20 Sept

1755, att en myckenhet plankor samlat sig

ifrån vattenbrynen ned på djupet. Härige-

nom lossades och sönderbrötos omsidor håll-

masterne, stolens framdel uplyftades, ryck-

tes ifrån utbyggnaden och följde med ström-

men. Sjelfva lösryckningen skedde så ha,,

stigt att afUngefärligen 60 man, som då arbe-

tade på honom, ganska få hunno springa på

dammen, de fleste borrtfördes af vattnet, och

måste söka att rådda sina lif på blockar och

plankor. 9 man af Våstgötha-dabls rege-

mete blefvo likväl borrta, utom åtskilliga

som skadades.

Man anställde väl en undersökning för

att uptäcka råtta prdsakerne til denna olyc-

ka , men inga uplysningar vnnnos. Man på-

står åfven att plankornas nedslåppning skedt

i full #fsigt att förstöra dammbyggnaden;

om så år blir det ett nytt bevis på den sto-

ra sanningen att det år straffets visshet,

men icke dess stränghet som förekommer

brotten T\ Men hvarföre skall mun alltid
1

-F) I Kongl. forordningen af d, i Marta 1756, stad-,

gas, "att, den som begår våM å de vid Trollhåtcc
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tillråkna månniskjornas ondska hvad som

oftast förordsakas genom deras obetånk-

samhet? De; händelser som vanhedra vårt

slågte åro de icke så förödmjukande för oss

sjelfva att vi endast borde antaga dem då

bevisens gilltighet nekar oss att tvifla? Om
ock allmänna omdömet därigenom skulle

frikänna en brottsling, hvad förlora vi

därvid annat än den plågande känslan att

nödgas föragta en like.

Imedlertid hade flottberg&fördåmningeö

förlorat det allmänna förtroendet. Mäng-

i .

-

"slussverk varande slussar, grafvar och dammar, cl*

*lcr, i upslt att skada detta verk, det med någoa
nåtgård förvärrar eller fordårfvar, skall utan allt skons-

"mål straffas med 40 par sp6 och i g år på någon

"kronans fåstning till arbete hållas, samt med sia

"ågendom, så långt den råcker skadan gåida.

Samma straff blef åfven, genom Kongl. forord. den 15

Julii 1778, ålagdt dem som skadade den sedermera

upbyggda tråbron. BrO-intressenterne ville vål att

Håradct skulle tillika ersatta skadan , på samma såtr

som Lagen stadgar om durgadråp, men regeringen

fann icke for g*dt att bevillja en så orimmelig be-

gäran.

N
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den, Som alltid dömmer hastigt, fann pH

endast orimligheter i ett företagande som,

den nyss beundrat, och ^ohuru en Committée

blifvit satt af Sveriges kunnigaste mån, för

att undersöka huruvida fördämningen var

möjlig; ehuru de alla jakat därtill, hade deri

<5fvertygelsen likväl blifvit herrskande, att

en så stor vattencolumn som flöt fram vid

flottberget Z) 9 icl^e genom någon konst

Z) En calcul Sfver denna vattencolumn torde" icke va-

ra obehagdig for vissa läsare.— Innan bergrasen

skedde, och några utstående bergsskoJar blefvo un-

danröjde, kunde strömmens transvcrsa^edHon råkrias

*ill 260 alnar: då var åfven fallet vid flottbergec

4 fot, som gifver 8 alnars hastighet på en secund.

Nar denna hastighet Jågges till den som vattnet för-

skaffat sig på en lång sluttning, och den lilla som

behölls ifrån Helfveres fallen, hvilken blifvit afmått

och funnen vara 5 alnar på secunden, så år hela den

hastigheten hvarmed strommeri fbrrsade straxt ne-

danför fallet lika med 13 alnars hastighet: och så-

ledes 1,3 X26OZZI 3380 Cubik alnar vatten som

på en secund s^kulle gå fram. Men emedan något

vatten nodvåndigk trångt sig emellan det berg-ras

som låg på bottnen, kan man såkert antaga 360O
*ub. alnar. De båda utloppens bredd gjorde till-

sammans 24 alnar, och deras höjd ofver nedra vat-

tenhorizonteo 4 alnar. Under det man gick ofver

>k , '
'

'

*



— 62 —
kunde tyglas, och följakteligen att hela ar-

betet var onyttigt .if).

stråmmcn med sånkverken, och innan stenfyIlningen

kunde liggas framfor stolaine, hvarigenom dammen

skulle få sin fullkomliga täthet , borde vattnet i

utloppen stiga minst till 9 alnar, och genom fyll-

ningen till 13. Mtfn efter denna rakningen felades

ånnu 4 alnar / i den önskade höjden ; (bt att vinna

den, och tillika göra utloppen såkrare f hade man

besluti* att igenfylla det yttre och utvidga det inre,

på det sattet att det vid början fick samma bredd

som båda tillsammans ågde, men aftog smånigom;

N
härigenom skulle strömmen förlora en del af sin

våldsamhet, emedan dess tryckning blef mer på ut-

loppets sidor, och hastigheten tilltog ju närmare det

hann emot utloppets nedre ända.

Ä) Det torde fordras att Författaren skall yttra sin .me-

ning Sfver möjligheten af flottbergs fördämningen.

Jag år fullkomligt ofverjygad att denna damm ic-

* ke allenast var möjlig, utan åfVen blifvit verkställd

om man fortfarit. Om jag misstager mig delar

jag detta misstag med en Wargentin , én Triewald,

en Palmstjerna och flera fortjenta mån, hvilkas kun-

skaper åtminstone kunna upvågä deras, som i sed*

nare tider velat förlöjliga fbrséket. Till bevis att

det dåmningssått Wiman nyttjade var det råtta be*

höfver man endast anföra , att de stolar som genom

den nyssnåmdc händelsen icke borrtrordes, blefvo

stående till 1763 > ii Dircäioncn åndtcligen fana
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Dén annalkande Riksdagen förordsa-

kade ett nödvändigt upsköf; dels emedan

att de kunde uptagas, sedan planen långt förut var

andrad.- Dessa stolar stodo likväl i starkaste ström-

men och på 20 alnars djup. Att det parti som

styrde- IJ$6 års riksdag fann fördämningen vara

en dårskap, bevisar ingen ting, vid samma riks-

dag fann man flera saker oförnuftiga dem sed*

siare tider antagit for grundsanningar, och, tvärtom,

ansåg åtskilligt såsom lagligt hvilkct vi nu skul-

le foragta och ogilla. .Men ehuru jag vågat for-

svara goriigheten af flottbergs fördämningen, har

jag likväl aldrig ämnat sttäcka detta försvar till he-

la planen for Canalfarten; den var — icke orirrw

lig som man påstått — men alltför mycket in-

skränkt att kunna vara af allmän nytta; man hade

dervid haft så mycket afseende på transporten att

man glömt segelfarten, hvilkcn aldrig skulle vinna

v genom pråmar med fållmaster/ de enda som kun-

de framkomma, emedan slussarnes oformliga djup

gjorde stollgåhgen nödvändig, och ingen bygg-

\ ningskonst i verlden kunnat upfinna slussportar som

uthärdat vattentryckningen utom hjelp af berget of-

vanföre hvalfvet: De djupa och smala slussarne

tyckas icke elfer hafva varit rått pålitliga. Med ett

ord: Polhems cänal, om den blirvit färdig, hade

aldrig upfyllt sitt ändamål mer ån till hälften, ha-

de alldrig kunnat, befordra den rörelse för .ståder-

ne vid Wenern, som en obehindrad sjöfart emellam

. dem och häftet bor och måste åstadkomma.
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omkostnads -förslaget till arbetet för 175Ö

fordrade 35000 Daler, och man icke hade

tillgång på halfVa summan, dels emedan

Direétionen skulle göra Ständerna redo för

hela förvaltningen. Innehållet af den rela-

tion som då ingafs skall straxt anföras, imed-

, lertid finner jag mig förbundeto att omnlm-

na några andra omständigheter, som under

denna perioden förefallet.

Emellan 1720 och 1772 gjotde erfaren-

heten den anmärkningen, att de flesta nä-

ringar och inrättningar hafva i Sverige haft

likasom en viss tid då de blifvit upmuntra-

de, ock en annan då de blifvit försummade;

merendels har likväl båda delämne skett

omåttligt. Detta öde träffade åfYen canal-

inrättningar; lyckligtvis för statsfonden kun-

de de icke anläggas af enskildta så lätt som

fabriker. Man ville nu göra segelfart emel-

lan Alingsås och Götheborg, man anställde

undersökningar öfver belägenheten, och Stän-

derna tyckte att Otsindiska compagniet kun-

de ganska väl bestrid» omkostnaden därvid,

i an-

- " • 'Digitized byG00gle *
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i anseende till de mänga förminer som blif-

vit beviljade, och, kanske ånnu mer, i
1 an-

seende till d[en betydejiga vinst som denna

handel, den tiden, gaf. Men undersöknin-

gen låmnade icke det -utslag man förmoda-

de; det fanns att omkostnaden skulle blifva

betydelig och nyttan ringa, emedan vatten-

dragens krökning gjorde vågen altför lång.

Af denna ordsak afgjordes i Rådet att Com-

pagniet skulle, i det stallet, gifva till Troll-

håtte-byggnaden en summa af 6o,qoo Dal.;

hvaraf hälften skulle betalas 1754 pch an*

dra hälften 1755, eller ock 15000 Dal. år-

ligen i 5 år. Compagniet valde det förra;

men emedan det förmodeiigen icke ville lå>-

ta allmänheten veta att dess> förtjenst var;

nog betydelig att tåla dylika Éevillningar,

kanske ock emedan samtelige Aéfcieägarnes

samtycke därtill icke kunde, eller fick, in-

hlmtas, begärdes att denna utbetalning skul-

le ske under tysthets-löfte, hvilket Rådet

åfven biföll. ^

Att häfva det hinder som fallet vid

Åker«tröm förordsakade sjöfarten, var nian,

5
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ainjpad att göra en bpdämning vid lilla Edei;

*tetta förslag väckte naturligtvis mycken oro

hos alla jordägare vid den tra<5fcen af Götha-

df, och -åtskilliga föreställningar däremot

blefvö gjorde; fluteligen bevisade konstmå-

staren Wiman $tt ,dämningen och tiprenS-

*iingen skulle kosta lika så mycket som en

.sluss, hvarefter den planen afstadnade.

Emedan de upgifter af mätningar, pla-

ner och
/
profiler hvarpå förslagen grunda-

des, befunnes, til större delen, origtiga,

och måste ändras, lårér man icke undra att

ötnkostnaden öfversteg vida tlen .summa

som entreprenadcöntraftet utsatte. Wi-

man, som, nedkallad ifrån en annan ort,

efter dessa upgifter måst göra sina försfa-

gef, hade äfvén ogjort det förbehåll attr få

ersättning dårföre. Redan 1753 märktes

-en brist af 100000 Dal.j att till en del af-

hjelpa den,' ämnade man väl att sälja de 50

Lotter som Kronan ägde i slussverket, men
vågade icke, eitiedan JStänderne ingen ting

stadgat därom ; det var icke eller rådligt att
v
antaga nya intressenter i anseende till den
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dryga räntan, utan statscontoret måste, ef-

ter band, forskjuta de erforderliga penninge*

summor*

Direftionpn blef åfven under denna ti-

den ökad med några nya ledamöter, och

Baron Ollonberg fick tensam tillsynen vid

sjelfvjji arbetet efter Baron Hårlemans död»
s

Af den omnåmde berättelsen, som Di-

reftionen ingaf till Rilpdagén, kan man. in-

hämta att Konungen beviljat 1753 etfc för-

skott af Statsmedlen till 44000 Dal., och
t

nåstföljande år 40000 Dal. Dessa summor,

tillika med den som Ostin^iska Qompagniet

hetalt, och sjelfva fonden, göra tillsammans

304000 Dal; hvaraf, till årets slut 1755, åt-

gått 380584 Daler 24^ styfyer, ptom den

skuld verket häftade för hbs Krigs-Colle-

gium, till ungefår 9000 Dal. för krut som

blifvit anvåndt till sprängningen.

Emedan Canalfarten emellan Wenern

och Östersjön var i en nåra förening med

den vid TroUhåttan, hade Öfver-DireÅör
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Faggot (1755) inlämnat till DJreftionen plan

och cartor öfver \(attenledningarne till Hjel-

marn och till Målarn. Den förre, ifrån We-
nern genom sjön Skagern och Let Elfven,

upföre till stora Björken, och spdan igenom

Toften och Teen til Hjelmarn, befanns al-

deles omöjlig, i anseende till vattenbrist.

Däremot den andre, ifrån Skagern , genom

Let elfven, Mörken, vattendragen till Svart-

elfven-, och Sedan genom en^ graf därifrån

till sjön Elflångenrutföre till Vikern, Åhs-

bo och Nora sjöarne samt Veringen, anda

ned till Arboga och M|larn^ fanns, i anse-

ende till vattendragen, som ifrån Svartelfven

slutta ned emot Mörken så väl som emot

Eiflången , bekjvåmlig til inrättning af en se-

gelfart; den syntes åfven så mycket snara-

re bdtä antagas^ som den gick igenom Carl-

skoga, Nora, och flera bergslager.

Afven voro till Direftionen nyss inkom-

ijjb afvågningarne öfver vattendragen emel-

lan Wenern och Skagern, så väl som emel-

lan Wenern och Wettem genom Tidån,

- sjöarne Wiken och Bottn, samt sedermera,
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•

Motala- elf utfåre, genom sjöarne Boren;

Norrby, Roxen, Glan, och förbi Norrkö-

ping till Bråviken, ftenfia vägen syntes bå-

de möjelig och för en drågelig kostnad kun-

na verkställas.

Riksdagen 1756 gjorde icke blott en

^Epok i Sveriges politiska ställning, dess

verkningar sträckte sig ända till de minsta

delar af hushållningen.
J Ett nytt parti hade

tillvÄUat sig styrelsen, och likt alla parti-

regeringar, ville det visa sin klokhet på si-

na företrädares bekostnad. Trollhättan kun-

de således icke undgå dess upmärksamhet,

hvartill många omständigheter bidrogo. Vi

hafva flera gangor hört att allmogen klagat

öfver Wenerns flödande; samma klagan för-

nyades vid denna namnkunniga Riksdag,

och jämte den gjordes en föreställning om
icke Wenerns vattenhorizont kunde sänkas

en eller flera alnar genom något ansenligt

utvidgande af dess utlopp. ' Det sednare an-

sågs nog åfventyrligt. Denna sjö år förut

så full af bankar och klippor^ och inloppen

till flera hamnar åro sH grunda att djuptia-
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Stade fartyg antingen alldeles Icke, eltef

endast med högt yatten kunna komma in.

Dessa famnar skulle genorfv en sidan sank*

ning blifvit obrukbara, och segelfarten på

alla sått lidit därvid, I det stallet besluta-

des att företaga Canal-arbetet, men det va^

icke fortsättningen af det gamla: lika sa sa-

ker man förut varit om den förra planens

vårkstållighet, lika så öfvertygad var man

tiu om 'motsatsen, Hetaliga utskottet stad-

gade dårföre att en Deputation, bestående

af alla fyra ståndens ledamöter, och bitrådd

af öågre i Sadane slags arbeten kunnige och

lörfarne mån, skulle sammanträda på stal-

let, och utarbeta en plan , som "sedan med

all möjlig skyndsamhet kunde Verkställas B)

JB) Nästan på en gång ville man nu hafva alla de be*

tydeligaste Canal-inråttningarnc fårdiga, isynnerhet

den åt Wcttern, samt ifrån Wettern åt Östersjön.

Hvad den sednare canalen angick Wde man tvånne

tågar i förslag: en ifrån Roxen genom Aspelåjigea

till SSderkåping; den andra ifrån Roxen genom

Glan till Norrköping. Man ansåg den förre vida

kostsammare och besvärligare ån den sednare j men

ehuru d^t afgjordes att Norrköpings vågen borde
v

äga loretrådet, skulle seden tagas i ofvcrvågandq
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Deputationjen fdr Trollhåtte-Canalea

sammanträdde i Wennersborg, i Aug. 1757.

Åtskilliga förslag framställdes, alla gamla

planer granskades; men man sokfe tillika

att bibehålla så mycket som var möjligt af

det förra arbetet, på det hela kostnaden

därvid icke skulle vara itfdeles förlorad. 4Så~

ledes uplifvades det folkslaget som Baron

Hårleman och Elvins haft, att,undvika helf-

^vetesfallen genom en eller två slussar i ber-

huruvida den åt Söderköping Jwwde tillika bli (i*

retagen. v
/

Likaledes beslutade Ståndcrne att Canalen vid S6der»

telge, emellan Målarn och Saltsjon, skulle full?

bördas.

'

Åfvcn föreslogs en båtleds inrättande från Sjoarnc i
"

Kinde hårad till L«bbnås viken, som ligger f mil

ifrån. Linköping; och man fann, vid nogare éfver-

yågande, att denna båtled skulle med drag elig kost-

nad kunna fortsåttas åpda fram till Linköping och

SjSn Roxen, antingen igenom Stångåens uprensning,

förbi Tannefors, ellc* ock ett annat vattendrag

ifrån Labbnås viken, hvarigenom communication

sjolcdes kunde vinnas med Norrköping, genom sj&n

Glan, och den Canal som skulle företagas fråtrWct-

tern (Se Riksdags Tidningarnc för 175$)*

)
-

'

I
yGoogle



get bredevjd dem; hvarefter en cana! skul-

le utsprängas i stranden utmed Olidehåla

för att leda fartygen in i slussen Elvius.

Man vet icke hvilkep våg Deputatio-

r\en antagit, om hela planen varit anför-?

trodd åt dess ombestyrande; men Hemliga

utskottet hade i Stockholm f^reskrifvit det

hufvudsakeKgaste af hvad dess committera-

de vid Trollhättan skulle besluta. Ifrån den

ena ytterligheten hade man gått till en an-

nan; ifrån en canal där man egenteiigen ic-

ke kunde framkomma utan med båtar, vilte

man nu hafva en hvarigenom man skulle

kunna segla med fregatter, och Utskottets

magtspråk hade afgjört att fartyg af ioo

alnars längd och 17 alnars bredd skulle pas-

sera canalen. För att således kunna nyt-

tja de förra slussarne hade fordrats att de

blifvit ansenligen utvidgade; men vid en

större bredd skulle äfven deras portar kän-

na en större vattentr^ckning, så att hvar-

je sluss nödvändigt måste förvandlas till

flera. Utom den odrägliga kostnaden hlr-

vid, fiinnos åtskilliga höga och sköliga berg

/
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som fordrade mycken undansprSngning p$

sidorne, isynnerhet vid Polhems slussarne,

hvarest eljest blifvit vaggar af 300 alnars

långd och ifrån 16 till 32 alnars höjd, som

alldrig kunnat bara sig. De sankverk som

skulle nedsattas i Höjoma vsfrp och Ölide-/

håla voro icke mindre åfventyrliga, och

man kunde med skål tvifla på deras varak-

tighet.

Åndteligen inkom ^en plan fom vann

Deputationens bifall. Direcjtör Thunberg

hade gifvit första andledningen dårtil, men

Directör Sohlberg hade närmare, och med

åtskilliga förbättringar, utarbetat den C)*

C) Denna plan finnes utförligt beskrifven i det förut åbe-

ropade Presidii talet af jennings. Vågen år nåstan

lika med den som sedan af bolaget blifvit tagen,

endast med den skildnaderi att . canalen gick njcra

' rak, au den ofversta slussen skulle vara 520 alnar

x ofvanfor de 4 mcdlersta; emellan hvilka och de

tvånne nedersta slussarne åter var 320 alnars afstånd,

att/vid det stallet som kallas Ahlemaderne canalen

gjorde en lått krokning up åt Ölidan hvarefter dea

• genast drog sig ned åt elfven j en råt linea. Ut*

* ' loppet år några hundrade alnar be^om Elv ii sluss,

vid ett scålle kalladt Jordsten. Genom sju slnssa$

skulle fartygca sänkas 56* alnar.

f

'
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Efter cfenna plån hade man nytta af Itaf-

velströnis dammen,och uprensrjipgén i Carls

graf. glassen CJref Tessin, ehuru den fle-

ra år varit nyttjad , svatfade likväl icke

emot den anbefallda storleken 5 mån ville

ifin, i d^t stället, betjena sig däraf för att

afhjelpa Allmogens klagan öfver Wenerhs

stigande, emedan dess utlopp genom den-

na sluss ökades till -fa\ och mati hade ut-

räknat at 1,512000 tunnes vatten kan på

éh timma gå därigenom, k

Tvånne nya Slussar skulle dårempt an-*

låggas,4 bredevid den gamla, på Säteriet

Onsyös ågor, likaledes skulle en sluss göras

vid Åkerströiti, och den vid Edet utvidgas.

Sedan Comittéen uphört började man

att verkställa de nya stadgar som på Riks-

dagen blifVit beslutade och hvilka nu först

röjdes. Det förstavar att afskeda Wiman;

(medan, såsom grden i protocollet lyda, ar-

hetet torde komma att fortsättas i en annan

idée ån tillförene. Säkert trodde icke Hem-
liga Utskottet att en spådoms ande talade
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i dessa orden; utgången bekräftade det lik.

/Väl. Wiman hade arbetat meä drift och

sparsattohet; han had^ vid slussverket iip-

offrat sin halsa och sin ägeridom; ocfe så

«ällsam denna obetänksamhet må synas,hän-

der det likväl icke ofta att den blir ostraf-

fad.; Det var nu åfven den rådande tonen

att man ville hamnas på Wiman den miss-

lyckade plan man tvingat hppom att följa,

och trodde sig hafva gifvit honom tillräcke-

lig årsåttning i en pension af 1000 Daler;

hVilken skulle svara emot de vilkor han för-

ut ågde vid Sahlberget innan han flyttiades

till Trollhättan. Långe behöfde han icke

denna nådegåfva, dåden befriade honom

Snart ifrån en otacksam verld, och Grefve

Tessin, som högaktade hans förtjenster, föi.

reslog att vid Trollhättan låta upresa e»

minnesvård öfver honom.
i /

.

'

Från denna perioden började man först

atfe- öka utgifterne genom löner, douceurer,

o. s. v. Trollhätte slussverk fick sin egen

stat, af extraordinära medlen, och utgjor-

de den, för 1757. 8779 Dal. 22f styfver,
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utom råntpr. Direftör Sohlberg^ antogs till

verkets Mekanikus, och man beviljade ho-

xnotn nåstan allt hvad han begärde j således

felades nu till verkets fullbordan icke mer

ån
(

en liten omständighet: — penningar*

Denna brist var icke så lätt afhulpérk Rk
ket var inveckladt i ett mera kostsamt ån

blodigt krig; statsverket, långt ifrån att

kuftna forskjuta flera summor* till sluss-ar-

tetet, fordrade årsåttning för de fdrskott

det redan gjordt; Deputationen hade upgif-

vit omkostningarne till ii£ tunna guld, och

DireÄioneb fordrade 70000 Dal. för åren ,

1758* 59 och 60.

Män nyttjade nu samma utvåg som för-

ut blifvit brukad, att genom subScriptionef

samla ett lån under Kronans och Statsver-

kets Garanti Dy. Räntan utsattes likväl ic-

ke denna gången högre år 6 procent, ett

bevis att man redan nedslagit en grad Ifrån

D) Statscontorets kungörelse hårom år af d. lé Jan,

1760- ,
Lånet skulle återbetalas om 20 år, eller

förr, om slussverkets tillstånd, ocli förmodade af-

kastning, s4dant medgaf.



sina förra inbillningar. På detta sattet in-

flöto 180000 Dal. men statsverket afdrog

genast 1 19000 Dal. som blifvit förskutne

de föregående åren, och således återstod ic-

ke mycket for slussarbetet.

v

Regeringen fann snart att detta afdrag

icke var rimligt, och att den minskning

som skedde i slussbyggnadsmedlen skujle

nödvändigt genom andra utvågar ersattas.

Af dett$ s,käl anbefalldes Statscontoret att

på, trenne år återbetala hela Summan; 1762

och 63 skedde åfven desse betalningar, men

den ena tredjedelen blef 1764 indragen för

Statsbrist. Hela fopden skulle dessutom

blifvit obetydelig, emedan löner, pensioner,

q. s. v. borde tagas härutaf, och dessa ste-

go till omkring 6000 Dal.; men man hade

(1762) inrättat ett Lotteri, hvars Direftion

skulle, på vinst och förlust, betala de 10

första åren 75000 Dal. och de 1a följande

100000 Dal. årligen, samt för sista qvar-
;

talet af 1762, i20oo\Dal.— Detta arrende

var nog drygt, men svenska allmänheten

var nii i en ställning då lotterier tyckte*
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böra göra bästa lyckan
%

Ett onphörligt

förslagsmakeri, både vid och emellan riks-

dagarne, hade blifvit Nationens käpphäst,

och man hoppades kunna draga en betyde»

lig fordel af vinningslystnaden. Utgången

svarade likväl icke emot förhoppningen;

antingen att idogheten ännu kände säkrare

utvägar för att rikta sig, och yppigheten

icke hunnit férdärfva de flesta, eller att an-

dra missräkningar störtade förslaget. Lot-

teri Direktionen måste med 1765 upsäga

sitt contraft, och slussverket förlorade sin

- nästan enda fond. '

Innan en ny Lotterientreprenad kun-

de åstadkommas , måste Statscontoret såle-

des, 1766, förskjuta 40000 Daler, hvilkav

skulle afdragas på de medel som i fraiiiti*

den kunde* >Hfva utsedde till ' fjy^gnaden.

/ Trollhätfee slussverks Direftionen, som imed-

lertid blifvit förstärkt med nya ledamöter,

uphörde nu aldeles, och .Riksrådet Baron

Hjerne tillförordnades att ensam föredraga

dess angelägenbeter. Lotteriet utböds på

nuétion, men det nya arrendet kunde ej



bringas högre ån, till 35103 Dal. och här-

utaf anslogs likyäl halfva summan till Gu-

staf Adolfs årestod. Med desga 175 51 DaL
16 styfver skulle nu arbetet fortsåttas, ehu-

ru löner, arfvoden , oeh pensioner minska-

de 5200 Dal. af capitalet* och sjelfva fon-

den var så osäker att utgifterne måste rät-

tas efter de penningar som hvarje qvartal

inflötoj ty man hade gifvit tillkänna att i

fall Lotteriarrendet upsades skqlle åfven

löner ocli pensioner uphöra.

Denna stadga var billig; men sarrima

dom kan icke, med strång rättvisa, fållas om
alla de författningar som togos vid Riksda-

dagen 1766, i anseende till Trolihätte sa-

kerna. Man har nämt att enskildta per-

/söner, så väl som publika verk, hade, en-

ligt kungörelsen af 1738, subsqriberat till

slussverket, att Ständerna hade gått i bor-

gen för dessa penningar^ och att subscri-

benterne skulle, oafkorrtadt, få fa procents

årlig ränta. Man tnedgifver gärna att«den-
'

na ränta var öfverdrifven, till och med, om
man behagar, obillig; men • man kan svår-

* '
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Ifgen inedgifva att Ständerna borde bryfa*

1766 det contraft |de slutat 1748; och då

tou 3 procent årligen, genom denna1 Riks-

dagsbevillningen, blefvo afdragne, voro visst

de insatte summorne ännu ganska fruktba-

ra, men allmänna förtroendet förlorade sin

helgd, och förluster af det slagit kunna

sällan ersattas.

Att följa ordningen -af tiden, borde

man redan hafva nämt den årsåttning som

beviljats för de ågor bvilka lidit Vatten-

skada; men man här dröjt därmed, för att

på en gåpg gifva historien därom. Genom

Prästskeds-fallets fördämning vid Trollhät-

tan tiade vattnet i Elfven, ofvanföre fal-

len, stigit. Närgränsande jordägare kla-

gade öfver vattenskada, deras klagomål

undersöktes, och omsider beviljades dem

22045 Daler för sitt lidande. Penna sum-

ma torde förmodeligen varit nog dryg, och

förminskade på intet sätt de klagandes

antal, tvärtom växte deras fordringar, så

att ärsättftingen beräknades 1757 till 77665

Da-

N
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JOaler 2?)." Man var likvål icke så snar

att betala sorn att bevilja. De mest behöfv-an-

de, kanske åfven de mest tilltagsne* gjorde

beständiga påminnelser hos Directionen

,

och Directionen hos Regeringen F); men

fmedan ingen fond blifvit anslagen till Troll*

håttan, upfördes endast de ofWinåmde

22045 Daler i requisitions förslagen, hvilka

förgåfves inkommo anda till 1760, då de

insamlade subscriptions medlen lämnade eri

något större tillgång.

Men hvad man hitintills försummat er-

sattes öfverflödigt 1768, då det, stadgades:

att de hemman som lidit af vattenskada

skulle årligen, efter markegång, ersattas

J£) Enligt Rifcsens Stånders Deputerades betänkande af

I757» I stanna summa var likvål uptagen all slags

crsåttning som jord- och vara ågare fordrade, både

får vattenflod och andre ölägenheter hvartill TrolL-

håttc arbetet kunnat vara bidragande, '
-

p) 1759 blcfyo likvål ur Landtrånterict i Wenners*

l>org anslagne 2^62 palcr att betalas til dem $01*

Wu g§tsta vattenskadan,

f
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för sin fårlust. Defcna ersättning, som allt

sedan fortfarit, ansågs likväl icke tilräcklig

för andra än Kronohemman, hvars åboér

sjelfva icke voro jordägare; man beviljade

således skattehemmanen en särskild betal-

ning för sjelfva jorden, hvilken uträknades

efter ofvannämde markegång, på <tet sät-

tet , att den årliga bevillningen svarade emot

6 procents ränta, och capitalet godtgjordes

därefter. Denna dubbla ersättning ansågs

ändå icke göra tillfyllest för Säterfer och

Frälse; i anseende till dem stadgades såle-

des, att de borde få Kronohemman i ersätt-

ning både för jord och ränta ; de kunde så-

ledes upgifva hvilka af dessa sednare de

behagade, och som förut icke voro dispo-

nerade. Härvid bör ännu anmärkas, att de

hemman som valdes förlorade sin egenskap

af Krpno, och blefvo Frälse eller Säteri ef-

ter omståndigheterne.

Trollhätte slussverks Lotteri var un-

derkastadt flera hvålfningar; ehuru ganska

få voro till Kronans förmån; 1769 skedde

«n ny utbjudning däraf> och arrende sum-
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man steg nu icke högre ån til 25050 Daler

årligen. Men emedan endast 2666 Dal.

2IJ- st. blefvo nu anslagne til åreStoden,

och slussverket således fick behålla 22383

Dal. 1of st., voro arbetsmedlen likvål för-

ökade, ehuru nåstan fjerdedelen åtgick til

ordinära aflöningar.

Man började sluteligen tro att fonderts

litenhet var ordsaken till arbetets långsam-

het; ett verksamt steg togs åfven att af-

hjelpa denna förseelse, och 1769 anslogs

100000 Dal. årligen till slussverkets full-

bordande. Dessa penningar skulle betalas

af Bankens inflytande intressen på privata

lån, och emedan byggnaden nu skulle fort-

såttaé med ny drift, tillsattes en ny Direc-

tion. Imedlertid hade Hemliga Utskottet

redan gifvit befallning om nya undersök-

ningar, angående de trenne vägar Som va-

rit föreslagne iiliellan Wenern och Öster-

sjön; nämligen åt Mälarn, åt Hjelmarn och

åt Norrköping.

Låsaren torde fördra att man nu lam-

öar honom en underrättelse om slussar-
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betets framskridande; men ifrån i^Jft till

1770 hade man verkeligen arbetat si litet

att det icke förtjenar anmärks. Det år

sant att penninge tillgångarne varit nog knap-

pa, och ånnu/ mer, att dera£ ögäkerhet säl-

lan tillåtit sådane arbetsföi-slag som for-

drats, om fortsättningen pkulte' ske med

drift; men så måste man äfven erkänna att

styrelsen icke alltid varit den mest hushålls-

samma som kunnat användas. En ofver-

drifven sparsamhet i småsaker klagas rått

ofta öfver i de memorialer som ingåfvos af

HJekanici, ehuru man hade öfverflöd på

arbetare, och till ett bevis på den oreda som

stundom herrskade vid styrelsen , behöfver

man ehdast anföra, att de bergsprångare som

i början af Aprill 1764 konpimo ned till

slussverket, måste gå syslolösa tillsiMaji,

af brist på svafvel till svafveltrådar. Kän-

nedom af arbetet röjdes icke eller när man

borrtsprängde bergstyckén hvilka sederme-

ra måste ersättas genom murning G).

- G) Olyckor hånde nu som förra gången. Den lösa ler-

bäcken, vid utgårigscanalen i Carl$ graf , nedstörta-

de vid i}tra tillfallen; den bctydeligasce skadan sked-
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Denna senfärdighet tröttade omsidor Re-

geringens tålamod ; det beslöts att ett sam-

mandrag öfver omkostningarne skulle förfat-

taS, och i ebKonunga brefaf 1 7712 klagas öfver

att arbetet ifrån 1758 redan kostat 55 13 13

Dal. 2y styfver, då man likväl icke gjoré

hälften så mycket som imellan I750
|

och

^758, och de årens, utgifter endast stigit

till 338833 Dal iof st. ./£). Det år sant

de likvål 17^5 i September, då mer ån 400 cubik

famnar jord nedrasade, hvarvid upfordrings bryg-

gorne same det redan utlagda rustverket, bestående

af tjocka, 30 alnars langa, master, dels sönderbröt*,

dels kastades i oordning; u ma« af Wåstgdtha

Dahls Regemente, jämte andra handtverksmån, blef-

vo vid detta tillfallet sönderkrossade.
. /

N

H) 1 dessa båda orakostnings summor finnes likvål in-

ga andra penningar uptagne, ån de som Kronan

sjelf utgifvit eller, såsojn lån, förbundit sig att

återbetala. Således år i den scdnare surnman icke

inberåknade de 600OO Dal. som Ost-Indiska Cöm»

pagniet gaf till' slussbyggnadens understöd ; hvilket

låsaren kan finna då han erindrar sig det som ur

Riksdags relationen for 1756 blifvit anférdt.' Ic-

ke eller år v den sednare summan inberåknade de

IOOOOO Dal. som Banken årligen betalt ifrån »ch

med^i7^o. Ojämnheterna
(
i tajea upkpmm^ isyni
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att man nedlagt mycket penningar i klin-

kertslagerieir och andra biverk; men åfven

det återstående tycktes vara vida f6r my6-

ket, då man betraktade det obetydliga som

blifvit gjordt.

Men ehuru rnan icke skyndade sårdeles

tned arbetets fullbordande vid- Trollhättan,

voro Ständerna likväl beständigt syslosatte

med förslager till nya canalfarter. Man
har nyss, i förbigående, nämnt därom, och

skall här endast tillägga, att Kongl. Direc-

tionen öfver Trollhätte slussfart fick 1764

under sitt ^fverinseende: uptagningen och

uprensningep af den canal som går genom

nerhet genom afloningarne imcllan l756och 1760»

^om de åren betaltes endast ur statsmedlen, emedan

ingen annan fond gafs* Alla de tillgångar sluss-

verket hade , sedan den tiden , hafva blifvit anförda.

Men for att göra sig ett begrepp om detta verks

råtta, kostnad bor man erindra sig den fortfarande

råntan af 12 proCent for 20OO0O Dal. ifrån för-

sta subscriptionen , och 6 proCent af de sednare

I8O00O Dal. som årligen utgått ur statscontoiret,

och icke bland de andre omkastnings summorne

fclifvit uptagen.

+ Digitized byGoOgIe
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Södertelge ; den faststålda segelfartens öp*

nande från Östersjön vid Norrköping, ge-

nom Glan, Roxen, Norby sjön, Boren

och Motala ström till Wettern; samt til.

lika en båtleds inrättande, ifrån Småland

förbi Linköping, som i sjön Roxen borde

möta den större canalen. Penningar hårtill

skulle samlas af enskildta, genom subscrip-

tioner emot 6 procents ränta, likasom sist^t

insamlingen för Troilhltte arbetet; denblef

ock verkeligen utlyst i posttidhingarne, men

inställdes emedan man fann att statsverket

därigenom skulle betungas med för många

råntor.

Under denna perioden inkom åfcen ett

Snytt förslag för arbetet vid Trollhättan ^

och en provisionel byggnad af trådslussar;

hvarvid segelfarfcen skulle $ke genom ep

slags rånna af tråd, dragen öfver Olidehå-

la till 52 alnars höjd öfver dess vattenhori-

zont. Det år bekant, att i England finnas

canaler som åro byggde icke allenast öfver

vågar, utan öfver segelbara strömmar; men

dessa efterdömen kunna icke framställas då
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frågan är om en så betydelig höjd, öfve*etfc

\ djup hvars råtta beskaffenhet man aldrig

J* varit i stånd att utröna. Således hade om-

srjndigheterna gjort detta forslag til en omöj- .

lighet, om man ock icke funnit atc kostna-

• den därvid skulle éfverstiga, eller åtmin-

Stone svara emot, den summan som var

»irråknad till byggnadens fullföljande på det

vanliga sattet.

Alla regeringsårender fingo en ny drift

Vid Gustaf III:djes äntrade till styrelsen; de

/påminnelser som redan blifvit anförde åro

ett prof dårpå, och slussverkets nya fond

bevittnar det ånnu mer. Utom de ioooco

Dal. söm Banken årligen betalte, stadgades

nu att sn lika summa skulle tillslås för 3:ne

år/), och på fördubblade tillgångar hade

man ritt att vänta fördubblad skypdsam-

/) Konimga brcfvet af d. 20 Jun. 1772. Egcnteliga

$umman var IOOOOO Dal. for 1772, och 760OO
Da!, for hvarje af de tvånnc följande åren, utom

Lotterimedlen som ersatte bristen. Penningarne

samlades genom lan, emot Statscontorets obligation

ner* hvilka om sex ar skulle inlösas , med C ?*<*

tents årlig rånjj.

'

*"
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het. Att ånnu mer befordra detta, utfär-

dades (1774) constitutorial for en under-

Direftion, hvars ledamöter, såsom boende

i orten , kunde med mera lätthet hafva till-

syn vid arbetet. Landshöfdingen Törne

blef ordförande vid denaia Direftion, och nä-

stan ensam styrande. Imedlertid hade sluss-

verkets lotterifond redan undergått tvänne

revolutioner. Efter nya arrendet af 1772

skulle intressenterne betala 28500 Dal. år-

ligen, och fjerdedelen inflöt yerkeligen, men
contraftet uphörde därmed, och i det stal-

let inrättades Nummer-Lotteriet, hvarutaf

28000 Dal. skulle hvarje år betalas till Troll-

hatte slussverk.

Lange hade man tvistat om slussar-

nes dimensioner, dessa blefvo åndteligen

stadgade 1774, till 91 alnars längd, 18 al-

nars Bredd, (17 alnar i portarne) och 45.

alnars djup. På öfver-Dire&ör Thunbergs

tillstyrkan blef depnä storlek antagen, ehu-

ru den bestriddes" äfven af Direftionens eg-

na ledamöter, och det hade till ock med
varit i fråga om man icke kunde utvidga
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slussarne ånnu mer, på det Wenerskutor-

ne beqvåmligt kunde framkomma. Detta

förelag var' allt för äfventyrligt att komma
till verkställighet, om det ock medfört nå-

gon nytta; nu hade det så kraftiga hinder,

i sjelfva stallets belägenhet, att det icke kun-

de fullföljas.

Slussarbetet fortsattes imedlertid * med
ögonskenlig framgång ; men förmodeligen

trodde man icke att det allmänna skulle häm-

ta någon betydelig nytta af Gustafs slussar

innan de vid Trollhättan åfven blefvo fär-

dige, emedan man, 1776, upref dammen

i Carlsgraf, innan de klippor som hindrade

Segelfarten voro aldeles undanröjde, och'

detta endast på det Bränneriet vid Brinke-

bergskulle måtée komma i gång några veq-

kor förr. Det förbehåll Öfver-Direftören

Thunberg härvid gjorde, att bergens öfver-

Sta toppar åtminstone måtte borrtsprängas,

tjenade till ingen ting, emedan en klippa

under vattenbrynen är icke mindjrfc\ farlig

ån en som ligger i dagen.

yGoogle
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Som den årliga fond, hvilken blifvit be-

viljad ur Banken, uphörde med 1777V måste

en lika summa lånas för följande årets arbete.

Detta skedde emot intekningar i de hem*

man och sågar som, tid efter annan, blifvit

inlöste för slussverkets rakning; lotterimed-

len f6r 1781» 8?f 83 och 84 skulle tjena •

till äfbetalning så vål för Capitalet £om för

räntan. Större delen af penningarne up-

togs likväl icke förr 'ån 1779, då alla tre .

slussarne åndteligen hunno sin fullbordan.

De två öfverste, som ligga i Carlsgraf,

(Gustafs slussar) voro redan färdige 1777;

men vid Åkerström, där arbetet flera gån-

gor varit Jbörjadt och afbrutet, dröjde ännu

dessa tvånne åren innan genomfarten kun-,

de öpnas.

' Grenom Carlsgraf kunde man nu seg-

la ifrårf Wenern till Kafvelströmsdammen

,

vid öfversta Trollhätte-fallet; och genom

. Åkerströms .(Gustaf Adolfs) sluss ifrån

Västerhafvet till det nedersta. Större de-

len af de varor som ifrån Värmeland blifvit

sände till Götheborg, eller ifråa Götheborg
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till Värmeland, hade fÖAfc blifvit uplagde

på ett nederlagsstålle, vid andan af Vass-

botten, kalladt Korsberg* Härifrån! kör-

des de öfver land, den sa kallade Edsvägen,

till Åkefström, där de emottogos af båtar

som förde dem, utföre Götha elf, till sitt

' bestämda ställe. Svårigheten af denna land-

transport hade alltid varit ett af de största

skål hvarmed man påyrkat Tröllhåtte ca-

nålens fullbordande, och olågenheterne ble£-

vo verkeligen minskade genom de förut*

nåmde slussar; emedan de varor som afla-

stades vid Kafleströmmen, kördes sedan

därifrån till Åkersvass, nedanför alla Troll-

hätte-fallen, på en trädbro, af 4000 alnars

längd, som var byggd öfver berg och dalar.'

Historien om denna trådbro år allt för

märkvärdig att hår förbigås. Det år sannfc

att de förluster Kronan en gång gjort, ge-

nom personer som nu icke meta åro till,

ej kunna ersättas; men updagandet af borrt-

gömda sanningar tjenar, någon gång, att af-

skråcka dem som söka rikta sig pä statens

bekostnad. Om någon läsare, på detta sä;
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vål som flera stållen, skulle tycka att jag

nog fritt berättat vissa händelser dem man

alltid varit sorgfållig att dölja för allmän-

heten, bör jag i förväg underrätta honom,

att hva£ jag. anför icke år hämtat af säg-

ner eller rygten ; hela min berättelse år ta-

gen efter originalhandlingar, och emedan

hårfrid icke kan gifvas något intresse som

skulle hindra mitt ojndöme att vara för-

domsfritt, torde man finna att endast kår-

lek till sanniögen styrt min penna.

Några personer begärde, , 17^3 , att få

anlågga en bro emellan Kafvelströmmen

och Åkersvass. Förslaget tycktes vara

gagneligt för det allmänna, emedan land-

transporten blef korrtare och båttre j lika

som Kronan, å andra sidan, endast igenom

en sådan våg kunde draga någon fördel af

sina slussar, hvilka med så mycken kost-

nad blifvit inrättade, och som då troddes?

blifva färdige
v

påföljande kv'K). '

K) Anläggningen af denna bro var likväl, i sig sjelf, ca

förseelse, ehuru kans^« med flit begången. Wer-

kcu J^ckanjci f^tyifcte att i det ståUc anlågga
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Men får att fullborda denna byggnad

begärde intressenterne ett förskott af 20000

Dal., och £tt få låna 2000 stycken master;

emot vilkor att betala dem, tillika med de

forutnåmde penningar, på 15 år. Master-

na, (eller, som de i contraftet kallas, stor-

virket,) voro nyss förut, genom Borgmä-

stare Ekman i Åmål , köpte a£ Lagman

Antonsson för Trollhåtte slussverks rak-

ning, och kostade 130000 Dal; de skulle

léfvereras vid vattendraget i Fryken, och

därifrån föras ned till Trollhättan.

Einiigt de förklaringar slussverkets Me-

kanici ingåfvö kunde dessa spiror umbäras,

emedan de varit .Surnade att nyttjas, icke

en våg, hvilken hvar och en kunde nyttja emot en

viss afgift ; detta forslag understöddes af flera Leda-

däinöter i Under-Dire&ionen , isynnerhet af Hot-In-

tendenten Thara. Men man gjorde den tiden ömöj-

ligheter af mycket som var helt lått, och Bolaget

har bevist att en -be^våmlig våg kunnat göras öfvcr

dessa backar. Om samma* plan da blifvit följd ha-

de man sparat skog , och en landsvåg af 4000 al-

nars långd hade ej bordt kosta så mycket i under*

,
håll som en bro, hvars reparationer uppgifvas tiJl

•jpkriag IOOO R:d. Specie om året.
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vid Carlsgraf, eller Åkerströms slussar, utan,

vid Trollhättan, då arbetet dår någon gång

skulle företagas; och Direftionen yttrade

sitt bifall öfver förslaget, Intressenterne

erbödo sig att till Kronan årligen erlägga

ioooo Dal för slussarne, som till dem skul-

le öfverläifcnas , göra alla reparationer, löna

sin egen betjening, o. s. v. dessutom vill$

de afbetala ioooö Dal. på det lån de^fått,

hvilket således, utan vidare ranta, skulle

om j$ år vara godtgjordt. Det är visst

att Kronan, på detta sätt, skulle om 15

år hafva inbekommit tré tunnor guld, men

huruvida dessa penningar, enligt flera i den

saken ingifna memorialer, kunde anses så-

som en ren vinst, torde vara Svårt att be-

gripa. Vi anmärka ånnu, att ingen slags

betalning skulle ske intian slussarne voro

färdige, ehuru masterne genast emottogoSé

Imedlertid hå4e detta förslag icke kun-

nat genomdrifvas med så mycken tysthet

att det blifvit okändt i Wennersborg, hvars

handlande underhöllo faktorierna vid Kors-

berg, oqji besörjde o© transporten öfver

Digitized byLjOOQIC



v ~ ?6 ~~:

Edsvägen. Desse trodde sig således mer

berättigade till arrende af den nya vågen

ån några enskildta personer, och begärde

af Kronan att få ingå i de vilkor förutnåm-

ie intressenter föreskrifvit sig; men ined

förbindelse att årligen betala nooo Daler

for slussarne. Då regeringen håröfver in-

fordrade Trollhåtte Direétionens betänkan-

de förklarade den, att Wennersborgs stad

icke ägde nog vederhäftighet för upfyllandet

af sin förbindelse; men att intressenterne

voro säkre mån, och hade egn^ skogar

hvarmed de kunde fullborda byggnaden.

På detta skål blef nu contraftét med dem

afslutadt, ehuru säkerheten icke var stör-

re ån att en af dem, straxt därefter, gaf

upp staten, hvarpå Lagmän Antonsson blef
'

ensam löftesman och entreprenör f$r broen.

Läsaren torde erindra sig att Lagman
Antonsson försåldt till Kronan de mast-

trän hvilka han nu, såsom bro-entreprenört

fick låna; men emedan det troddes att åt-

skilligt af detta Virke kuodp tjenysi tUI flot
r
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tans behof , och tillförordnade utsyntngsmån

valde 491 stycken timmer såsom duglige

därtill, var han nog ^ädelmodig att, emot

contant betalnings för andra gången, sålja

tiU Kronan dessa tråd för 35*91 4- Daler.,

Man lämnar dårhån huru många af de ofri-

ge som funnos, eller icke funnos; det år åt-

minstone bevist att de aldrig kommo till

Trollhättan, och att broen endast byggdes

af hustimmcr och blockar af omkring 6 al-

n^ris långd.

Kanske var det kånnedomen af dessa

omständigheter som gjorde Götheborgp hand-

lande så ovillige att begagna sig aftrådbroen

,

da slussarne åndteligen blefvo fårdige. De
utverkade sig Konungens inhibitorial i skyl-

digheten att föra sina varor till Kafvelströms-

dammen, och forkarlarn^på Edsvägen ned-

satte legan för transporterne. I denna be-

lägenhet gjorde Landshöfdinge Törne, på.

Antonssons anmodan, det förslaget, att de

handlande skulle få nyttja hvilken våg de be-

hagade, att entreprenöfcerne ^kullé, i stål-
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Jet för arrende, erlågga vissa sltissafgif-

tér L), och att fårskottet icke på ktorrtare

tid ån 50 år skulle afbetalas. Ehuru det-

ta varit att borrtskånka halfannan tunna

guld emot 2 procents ranta på viss tid,'

hade Kronan likväl icke förlorat allt om
förslaget blifvit fullföljdt; men följande åfet

(1780) sål<Je Antonsson sin bro till vissa

handlande i Götheborg, skaffade sig stadfå-

stelse på 4cöpecontraftet, och fullkomlig e&

tergift på hela skalden. De nye bro intres-

senterne, förbundo sig att till Kronan beta-

la T slussafgifter , 1 skillirig för hvarje skep-

pund jårn, 9 r:st. för hvarje tolft plan-

1

-

L) NemligénA 9 r:st. för hvarje skeppund jårn , 3 rrst.

for hvarje tunna gods , 3 r:st. for hvarje tolft plan-

kor o. s. v. — Uplysningsvis bor hår nåmnas, att

nåstan alla handelsvaror som fördes upföre Gocha

elf, till ståderne omkring Wenern, blefvo inpac-

kade i tunnor, emedan landtrahsporwn gjorde det

omöjcligt att på annat sått föra dem; denna olå-

genheten var icke en af de ringaste, den okade pri-

set på vissa nödvändighets varor, och förorsakade

att flera af Wåstgötha ståderne , ehuru belågne vid

Wenern,, fordt all sin handel landvågen.

yGoogle
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kon M),'g r:st. för hvarje. tunna gods; aJ-

la anijra varor skulle betala efter slusstaxan

Vid Edet, dock icke mer hår för alla tre

Slussarne ån dår för em Till att undvika

uppehåll skulle råkningarne afslutas hvarje

månad; Kronan skulle underhålla slussarne

och löna betjeriingen dårvid , o, s. v. In-

tressenten^ afsade sig för öfrigt alla ,de

förbindelser hvaruti Entreprenörerne kun-

de hafva ingått? men utlåfvade att hela

transporten, emeHan Carlsgraf öch Åker-

ström, ej skulle blifva drygare ån ,6 sfcill.

för hvarje skeppUnd jårn, och 4 skill för

hvarje tunna gods; utom sådane omkost-

nfngar som vid Edsvägen blifvit erlagdf éf-

ver forlönen N).

Af) For de som sågades vid Trollhättan, och således

endast
x
passerade Gustaf Adolphs sluss, skulle endast

erlåggas tredjedelen.

N) Emedan de personer som köpte broen af Antons-

son sjelfva igdc, eller voro commissionårer for, de

största varutransporter som fördes till och ifrån W$r-

meland, blef nu Edsvågen alldeles åfvérgifven, ehu-

ru de handlande förut afgjort, atr. hålldre nyttja den

v 4a trådbroen, under förevändning att de starka strom-
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Fårslaget att göra en segelbar canal

férbi sjelfva Trollhåtte fallen hade, under

denna tiden, likväl icke blifvit alldeles för-

gätet. ÖfverJDire&dv Thunberg ändrade den

plan som hårtill förut Varit antagen, och qp-

gaf (1776) den si>m sedermera af Bolaget

blifvit följd; dock med olika antal af slussan,

och rakare Canal. Regeringen förklarade

väl <att Statsmedlen icke då tillåto att full-

féllja den öfriga byggnaden; men Thunberg

blef imedlertid ålagd att inkomma med vi-

dare < förslag dårom, isynnerhet efter den

dragen, emellan Carlsgraf och Trollhättan, voro

farlige for segelfarten. Vinsten af denna transport

var ock ganska betydlig, ock lårer den, de första

åren, stigit till ornkfing' 6O00 R:d. Broen vårlik*

val, ifrån början, byggd på de vilkor att den skul-

le borrnagas når Trollhåtte CaHalen en gång blef

firdig, hvilket man da trodde skulle aldrig hånda,

och når Bolaget sedermera blef ågande af de hem*

man som dir *fordom tillhörde Kronan, fann det

iordelagtigt att, af Bro intressen terne, tillhandla sig

så vål sjelfva broen, som de ågendomar de underti-

den k6pt. Intrcssenterne cmottogo likvål broen un-

der arrende, af Bolaget, for de åren canal- arbetet

räckte, och blef den' sedan borrttagen då genom-

farten vär opnad.
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amalare dimensionen till g å 12 alnars bredd.

Denna minskning i Canalens storlek tyck-

tes vara, nödig, åfven om man endast be-

traktar omkostnads förslagen , hvU^a nu

stego tiH 36^40 tunnor guld,bch med den

fond slussverket hade 1776 (128000 Dal.)

trodde man icke att arbetet på mindre tid

ån 30 år kunde blifva färdigt; Direftionen

begärde dårföre att årligen få 3 tunnor guld-

Man föreslog sedan (1779) att åtminstone

fullborda Cahalen till Åkersjö, och beräk-

nade omkostningarne därvid till 8f39&R:d.

16 skill. spec. ; men som Banken ^å redan

indragit sitt understöd, följdes det beslut

som redan var tagit, att göra Carlsgrafs

och Åkerströms slussar färdiga, och låta

det öfrjga arbetet hvila. • Både Öfver- och

Under-Direftionen uplöstes därefter (1780)

och Landshöfdingen Törne fick ensam till-

synen öfver slussverket
'

Det kan icke nekas $tt arbetet blifvft

fortsatt med mera drift uadpr den sista Di-

re&ionen, än det förut varit sedan 1757.

Oinman ock invänder att penningetillgån-

^
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gårne varit flera, blir jämförelsen likväl tM

de sednare årens fordel. Åfven sparsam-

heten var större ån förut. Utan at£ ingå i

nogare beskrifning håroih, vill man anföra

ett exempel, som nogare utvisar huru hus-

hållnings andan varit i aftagande eller till-

tagande sedan Wimans tid. Ö)

f
v

O) Det år långt ifrån att författaren, genom denna an-

märkning, vill kasta skugga på någon af dem som

varit styrande vid Trollbåtte arbetet. Flera miss-

räkningar hafva formodeligcn skett af okunnighet

ån egennytta. Och denna okunnighet, i ett arbete

af sådant slag, kan den på* intet sått ursåktas ? Hvem
har upteknat alla de misstag främmande nationer

begått, innan de hunnit förfärdiga de verk vi se-

dermera sökt att likna? Då man således utifrån

måste hämta de uplysningar man behofde angående

slussbyggnader , var det en naturlig följd att clima-

tets olikhet skulle förordsaka hinder, hvilka på an-

dra ställen icke funnos, och hyilka icke altid kun-

de förutses. Att i Direftionerne varit både kunnige

- och patriotiske mån behofver icke uprepas ; nam-

nen af en Ollonbcrg , eh Wargentin , en Jennlngs

,

en Tham, åro tillråcklige för att bevisa det; men

*det vore emot erfarenheten att tro något samfund

kunna gifvas bvars alla ledamöter skulle äga iika

grad ar uplysning, likasom man icke eller, utaa

motsägelse af . sjelfva sakciv, kan påstå att *ä#£
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;

-- I det entreprenadcontracfc som Wtman

1749 slöt med Kronan, och dår hvarje ar-

bets del var sårskildt vårderad, åtog han

sig att bygga Kafvelströms dammen, och

göra fördämningen vid pråstsfcedsfallen

,

för en sumnia af 8000 Daler, Utom den

misslyckade paraboliske bågen torde icke

eller de verkelige omkostnaderna mycket

öfyerstigit 'entreprenad summan; men det

blef i alla fall icke betydeligt. Fördämnin-

gen var endast provisionel, och Uptogs si*

ledes når danimen var färdig; men sjelfva

dammen hade nu genom tiden , kanske åf-

ven genom brist på tillsyn, fått några reai-

nor, på hvilkas reparationen ouphörligt yr-

kades; man påstod att hela byggnaden var

i fara, och att upskofvet icke fick racka

långe. Det dröjde likvål it ifrån år utan

h^ad som företogs vid Trollhättan, under denna pe-

rioden, var fritt for egennytta', och endast syftade

på Kronans' och det allmännas torgel. Smärre aneo-

doter
r
hårom hafva med flit blifvit förbigångne

,

emedan deras anförande icke till någon ting skulle

gagna, och få af mine läsare lära hafva rog liten

erfarenhet for att icke känna exempel af samma slag,
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att något vidare företogs. — Men det Sr

omkostnads förslagerna vi skola jämföra.

Skulle man väl tro att reparationerna på

denne damm blefvo 1772 uträknade ttU

174783 Dal. 16 st? Detta år likvål sum-

man i det förslag som då uppgjordes , och

har man dåruti tillika
7 anmärkt att dammens

nybyggnad skulle kosta 2 eller 3 gånger så

mycket. Ett nytt förelag upsåttes af Öf-

ver-Öireétör Thunberg 1779, och ehuru pen*

ningarne imedlertid blifvit försämrade till

hälften , och all ting dyrare i förhållande

därefter, beräknade han likvål icke omkost-

naden högre ån till 1 25,00. R:d. Spec. En
omständighet som åtminstone bevisar myc-

ket för de sednare åren. Det uptåcktes

imedlertid att dammen hade så säker grund

att ingen verkelig fara kunde hända, och

ingen reparation företogs således förr ån

1782.

Den förbindelse hvari lilla Edets sluss-

verk står med den öfriga canalfarten, for-

drar att jag lemnar mine läsare några un-

derrättelser onv detta slussverk, innan jag

'-
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fortsätter min historia oth det som >egen-

- teligen rörer Trollhättans. — Lilla Eds-**

slqssen, byggd under Drottning Christinas

jgainderårighet, och för Kronans rakning,

blef, genom Kongl. Kaifciiiar-Collegii 'Reso-

lution af d. 24 Mars 1651, med dess sågar

och verk, öfvérlerrinad åt Gotheborgs stad,

under samma vilkor och arrende-summa

som Inspeétoren Hans Zinkler dårföre år-

lagt; nåmligep: att få behålla hvar tredje

penning af slussarne. Öetta contraft tyc-

kes oafbrutit hafva fortfarit, oagtab alla de

planer som växlade vid Trollhättan, men

omkring 1776 då slussen behöfde några re-

parationer, hvari Kronan skulle deltaga för

två tredjedelar och Gotheborgs stad för en

tredjedel, upkom den frågan orii icke slus-

sen borde utvidgas, efter den storlek Som

för den öfriga Cänalen var stadgad; man

fann väl genast att detta icke var nödvän*

digt innan segelleden förbi Trollhättan för-

retogs, och således beviljades ett upskof

med utvidgningen, men 1778 skedde en ny

bésigtning, och därefter blef den andra me-

ningep rådande. Som verkställigheten lik-
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val icke följde med förslaget, blef slussen

stående obrukbar, till ett ganska stort hin-

der för rörelsen. Götheborgs stad begär-

de att få aftråda sin tredjedej til Kro-

nan emot ersättning för de materialier den,

på sin lott, redan betalt;. Handels societeten

gjorde däremot ansökning att, tills vidare,

få bibehålla slussen vid sin förra ^torlek,

hvaremot den erböd sig att göra förskott

för reparations summan. Andteligen af-

gjordes 1781 att Staden skulle få reparfera

efter sitt eget godtfinnande, och på egen

bekostnad, ehuru Kronan lämnade därtill

sina ' två tredjedelar i de materialier som

redan voro upköpte för slussverkets räk-

ning. Till att efter hand ersätta det för-

skott staden gjorde, skulle den få upbära

hela slussafgiften tills den f<^rskutna sura*

man, med ränta, var godtgjord, utom ioo

R:d. som årligen skulle betalas til I^rorian.

Under det contractet afslutades föreföll ^en

skuld af 2000 R:d. som blifvit lånte afnågra

handlande, och hvilka man sade blifvit använ-

de till upköpande af vissa materialier; den-

na skuld ville man gerna att Götheborgs
\
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stad skulle Staga sig tillika med slussen;

Staden nekade icke eller at ingå däruti;

men åstundade först att få veta huru Vida

dessa byggnihgs ämnen verkeligen funnos.

Vederbörande ålades således att gifva' up-

lySning hårom, då svaret blef; "att Troll-*

"hattan tills vidare försträckt dem för att

'påskynda Edsbyggnaden , som troddes sko-,

"la ske för Kronans rakning , att någon

"sten var redan nedförd, men att resten

"låg qvar vid Trollhättan." Efter denna

uplysning blef det ganska naturligt att (kul*

den förföll, och att ägaren fick behålla sina

varor, emedan Staden nekade betala dem;

något Cement köptes likväl ifråt\ Åker-

ström, *nen det befanns vara odugligt till

inuraingen.

Under byggnaden inkom det förslaget

att titvidga slussen ifrån 9 till 1 1 alnar. Sta*

dens^ äldste afslogo det; men emedan några

handlande förbundo sig att betala hvad

(kostnaden, vid denna utvidgning* öfversteg

500 R:d. blef deV anlaget. -*- Något arbete

vär gjord): 1778» detsednare begyntes 1782,

"*'

v
'

DigitizedbyLjOOQlC,



— 'io8 — \

oph var så färdigt i September' 1^84 att

slussen kunde öpnas. Omkostningarne hår*

vid voro ^0115 R:d. 11 r:st För det när-

varande år slussens låhgd 138 fot-, bredden

£2 föt, djupet 71 fot i jtorttröskeln, lägsta

vattenhorizonteh i slusscanalen 6% fot, dif-

ferencen emellan öfra och nedra vattenho-

rizonten 10 fot

Slutet af Gustaf den .tredjps regering

var allt för stormig att mtt så betydande ar-

bete som Trollhåtte Canaien skulle kunna

företagas. Sjelfva förslaget syntes nästan

glömdt till 1793, då en patriotisk medbor-

gare åter framställde det för allmånheT

ten jP), och kallade dess upmårksamhet till

ett ämne som nyss förut blifvit betraktadt

med köld, emedan utförandet varit råknadt

ibland de drömlika företagande som endast

på papperet kunna verkställas. En mängd

af stridskrifter följde, hvilkas författare

férmpdeligen hade båttre afsigter än kuti-

'. « • ^.
•

i

'f) Det var férfattadt af Herr Brukspatronen Petter

Bagge, och infördes anonymt i Gotkcborgs aJfc*

kända 1 793..

/ '
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skaper, men hvarigenom flera uplysningar

likvål vunnos, och en allmän önskan våk-

tes för detta verks fullbordan. Trenne hin-

der borde i synnerhet undanrödjas: Kro-

nans deltagande i arbetet; Canalens påståd-

da, onyttiga, bredd; och några Staders ute-

slutande rättighet att idka segelfart på

Wenern. Alla dessa voro af betydenhet,

och förmena att sårskildt betracktas.
v

Genom en olycklig erfarenhet har det

Wifvit ådagalagt, att omkostnaden vid de

arbeten som företagas för Kronans rak-

ning, nåstan alltid- vida öfverstiger den som

behöfves under enskildtas tillsyn, om ock

dessa arbeten icke fullbordas med den

långsamhet som ej sällan utmärker den?.

Man behöfver icke hämta bevisen längre

än ifrån sjelfva Canalfarten. Kanske gifves

det få människpr som kunna öfvervinna

tillfällets retelser, då den egna fördelen är

så tydelig, och förlusten, delad emellan de

f^ste i staten, blir så omärkelig på hvarje

'

enskildt; och s? vida detta upförande kun-

de tala någon ursågt, skulledet säkert håin-

> ' /
* i
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ta den ur allmänna lefvernet, där den oegen-

nyttige sållan blifvit ihågkommen, eller, kan

hända, delat årä och belöping med per-

soner af motsatt caractår. AU ensidighet *

försvinner däremot då endast enskildta, för

egen räkning, utföra ett arbete; enjämvigt

af egennytta, från de styrandes och verk-

Ställandes sida, måste nödvändigt förordsa-

ka mera billiga öfverefcskommelser; ochså

snart deltagandet är öpet för alla, så snart

stadgarne hindra de rikare att pionopöltéera

inkomsterne till sine öfrige medborgares

förfång, måste fördelningen af vinsten va-

ra gjord på det rpest rättvisa sätt; Kro-

nans fördel härvid skall visst icke blifVa

så betydlig på papperet; men den skall blif-

va säker, och dert möjliga förlusten mång-

falldigt finnas ersatt om det verk som fö-

retages kan bidraga till det. allmännas väl,

till upmuntran för idogheten, till nya W>

rymmen för slögder och konster.

Allt ifrån 1756 hade man haft den öf-

vertygelsen att genomfarten vid Trollhättan

Renade till ingen tifig, om icke /te oforme-
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^igå Wenerskutorna kunde passera Cana-

len, ehuru' ^genteliga ordsaken till dess

föreslagna bredd, af 18 alnar,,skulle vara att,

smärre Krigsfartyg måtte, genon? Götha elf,

komma till Wenern, Ännu påstå många i

Landsorterne, att Götheborgs handlande,

genom sitt inflytande, utverkat att forsla-

get till en smalare canal beviljades; ma» på-

slår ^tt Göthéborgrarne härigenom velat'

hindra de stader som. ligga omkring We-
nern att, med siqa^egna fartyg, segla till

andra svenska hamnar, och kanske, i fall

stapelråttighetens gamla tvång framdeles

skulle uphåfvas, åfven utrikes. Eör de

som klnpa Götha elf, med dess strömdrag,

idor, och grund, som sett skildnaden emel-

lan segelfarten i Wenern och salltsjön, och

sonr veta att stapelstadsrått och låge icke

åro^nog för att idka en vidsträckt utrikes

handel, för dessa lårer man icke behöfva

att framställa motskäl. Hvad de förra pn-

går önskar man häldre att uplysa dem än

förlöjliga deras påstående; men det har all-

tid varit en erkändf sanning att okunnighe-

ten icke tål öfverbevisningar, och det torde
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blifva svårt att finna antagliga skål emot

deri, sorii vill försvara att Trpllhåtte ^lus-

sarne icke åro nog djupa, v ehuru man, med

sånklod, kan öfvertyga honom att Gåtha

elf, på vissa stållen, år grundare. Inrätt-

ningen af segelfarteh på Wenern år 6m-

kelig, och var det ånnu mer då Tfollhåtte-

Canalens sista plan upkom, skeppsbyggna-

den dår har ånnu icke hunnit utvickla sig

långt ur sin första råhet Q), och dess sjö-

man, oförfarne, oduglige, öfvergifva icke

såll^n fartyget då en oförmodad storm skrå-

mer dem, och de Se sig utvåg att, utan fa-

ra, korqma i land. Det år sannt att i Wer

nern finnes en mångd af skar, isynnerhet i

Lurö skargård, emellan Kållands Ö och Wår-

melands Nås, men åfven dår finnas flere

segelleder; genomfarten år dessutom så

korrt, oteh både östra och våstra delen af

sjön så rymlig^ att me* goda fartyg och

skic-

Q) Att några fartyg af båttre constru&ion blifvit bygg-

de de scdnare åren, likasom på försök, ger intet

undantag i denna anmärkning, emedan förhållandet

i det hela år nåstan det saram*. j

v
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skickeli^é sjöman hörde skeppsbratt ganska

sällan kunna förefalla dån Jag vet att We-
nems beseglare, och kanske större delen

af deras redare, skola finna detta påståen-

de orimligt; de skola fåfängt tillåta mig ätt

vädja till ^rfarne sjöman, som öfverfarlt

verldshafVén under stormar hvarom de

icke kunna göra sig något begrepp, oéx

emellan störtsjöar emot hvilka/oagtat de-

otrö, man. kan försäkra dem att Wenerns

böljor icke tåla pågon jämförelse.

jag vill icke trötta låsaren med upråk-

jnandet af aHa de invånningar som i detta

åmne blifvit gjorda: de åro alla af lika vär-

de; de lägga den närvarande segelfarten, på

Wenern, till grund för den som i alla ti-

der skall nyttjas dtr; de förutsatta att alla ,

de fartyg som kunna flyta i lugnvattnet ne-

danför Trollhättan, med lika lätthet skola

passera elfven: de antaga sluteligen för en

möjlighet att man kan idka utrikes handel

med skutor, som endast kunna segla förde

vind,v och med sjöfolk sotn hvarken kåpna.

' DigitizedbyLjOOQlC
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compass eller sjökort :— Uplysté läsare må- '

ga dömma om de förtjena att vederläggas.

De privilegier som vissa stader ågde,

att ensammp befragta vissa varor éfver

Wenern, Voro åfven ett betydeligt hinder.

Wåra skrå ordningar, oagtat alla missbruk,

alla ölägenheter de förorsaka, hafva genom

sin ålder vunnit en sådan helgd att de vi-

saste regeringar icke vågat krossa dem,

oth Trollhåtte Canalen var af ingen nytta

för rifcét om en allmän frihet att begagna

den icke följde dess öpnande. Dessa pri-

vilegiers uphåfvaridé blef således yrkadt,och

bestridt med samma skål som alla gamla

missräkningar blifvit försvarade': afgörandet

berodde likväl på Regeringen , och närings-

tvånget hade alla skäl att frugta.

Mén om Kronan skulle lämna allt del-

tagande i slussverket, fordrades åfven att

de som intresserade i arbetet blefvo dispo-

nenter af de ågendomar som Iför Kronans

råknihg, tid efter annan, blifvit köpte via

Trollhättan, och bestodo af några hemman
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och vattenverk i tillika med de redan får-

diggjbrde slussar i Carls graf och vi<f Åker-

ström. Förmodeligén har alldrig Kronans
v rått blifvit mera envist försvarad ån vid

dfejbta tillfälle; alla fordnk förslag att göra

Canalförten till ett Regale frlefvo nu om-

stöpte och förnyade, och en ovåldig gran-

skare a£ de motsägelse skrifter som utkom-

mit i detta åmne, skall tydeligen finna att

man hålldre ville alldeles hindra segelfarten

förbi Trollhättan, ån tillåta att Kronan af-

trådde ofvannåmde ågendomar till ett Bolag,

som icke bestbd af några få personel4

, utan

lämnade öpet deltagande åt hvarje svensk

undersåte. Det blir en evig åra för Herti-

gen Regenten att hafva befordrat ett före-

tagande emot hvilket' fördomarne och egen-

nyttan upreste så många hinder. Få Fur-

star låra haft tillfälle attypmuntra ett verk

som med 'mera rått invigt deras namn åt

odödligheten, pch ibland dessa få* huru of-

ta h^fva icke blodiga bragder tagit företrä-

det framför de nyttiga; huru ofta har icke

glansen af ett segertåg ^beröfvat Monarker

det rygte de sökt att vinna, och utplånat
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deras storhet hos en mera pplyst eftemrtö;

hvars enda offer åt deras minne- varit med-

lidande K). .
» -

v Under en resa som Konungen, tillika

med Hertigen, företog om sommaren 1793,

blef åfVen Trollhättan hedrad af deras be-

sök. > Åtskilliga förslag och ansökningar,

om företagandet af denna canalfart, inläm-

nades vid detta tillfälle, och straxt efter

ankomsten till hufvudstaden tillförordnade

Hans Majrt en Committée, som skulle gran-

ska alla håröfver ingifna planer S*). Enligt

de förslag som Direftör Thuriberg upgifvifc

skulle omkostnaden yid Trollhätte Canaleiis

iståndsättande stiga till 477777 Riksdaler

:R) Ibland sine befordrare får Trollhåtte Canal rerk åT-

veij råknaHerr Stats Sccrcterarcn Rosenblad, af hvars

inflytande dess framgång isynnerhet Understöddes.

S) Comrnittéeii tog, sin början den 13 November och

bestod af följande Ledamöter:

Hans Exelleace Herr Riks Canccllcrcn fflj nu- Frthcr*

te Fredtic Sparrc. Ordförande,

Herr Stats Secrcceratcn M. Rosenblad.

Digitized byLjOOQ



— U7 — -

$f sk. 4 r:st, men efter de minskade di-

mensioner, som sedan blifvit antagna, til!

2$oooo R:d. Koiiungen hade redan låtit

förklara att denna summa ej kunde förskju-

tas af Statsverket, och det blef således de*

puterades åliggande att yttra Sig éfver de

förslag Söpvenskildte upgifvit för, att full-

börda arbetet.

Håribland granskades först Lagman

Antonssons anbud, att, för en summa af

433333 R:d. 16 sk.„ åtaga sig sluss- oclj

Canal arbetet. Förslaget ägde den sken-

bara fördel att utan Kronans bekostnad kun-

na verkställas ; men tillika den tydeliga orätt-

visa att betunga allmänheten med en vér-

kelig beskattning. Enligt hans plan borde

Herr Contrc Admiralen, och Commcndorcn af^Kongl.

Svärds Orden , Victor Stcdingfc.

Herr Landshofdingen Eric af Wettérstedt

Herr Dirc&ören vid Ost-Indiska Compagnict, Wil-

liam Chalmers.
s

Herr DircÄor Clas de Frictzky,

Herr Ofver-Diseétorcn M. Ankarsvärd.

Jöcrx Brukspatronen Petter Ba£ge*
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hvar tiöhde> tunna sill, som fiskas i G6ther

borgs, och Bohuslåns skargård, tillfalla Troll-

hatte slussverk; och att bevisa Kronans

rättighet därtill, anförde; han det* så kaJMe

Helge Ands Fiolms beslutet -vid 128a års

Riksdag, tillika med några flera åberopade,

och af honörn förtydda, författningar- Om
ock icke sillfisket,

/genom många Kbngl. re-

solutioner, blifvit upit|nntraidtf och befriadt

ifrån alla andra pålagor ån 'det itrån början

dragit; om det ock icke utgjorde den vig-

tigaste näringsgren för Sveriges västra kust,

och, likt alla andra näringar ' aftynar om

det förtryckes, måste man likväl finna, äf-

Ven med den flygtigaste eftertänka, att

tyngden a£ beskattningen kunde, genom ett

stegr^dt pris, undgås af fiskaren, och skul-

le således egenteligen falla på dem som köp-

te denna nödvändighets vara. Dessutom

var sjelfva upbörden underkastad så många

missbruk, och blottståld för så många un-

derslef, att Kronans rätta behållning alldrig

kunde svara emot allmänhetens förlust, äf-

ven pm man skulle medgifva att en sådan af-

giftkundepåläggas utan Ständernas samtycke.
/,

,

» ;
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Hvadsjelfva byggnaden angår villeAn*

tansson verkställa den med lånta penningar,

som skulle återbetalas i den mån sill-tion-

den inflöt. Imedlertid skulle slussverket,St
I

med dess inkomster, förblifva i hans hån-? ^

der, och först återställas ti# Kronan når he-

la summan var betald. Men då Regeringen

förkastade den fond han föreslagit, förföll

åfven hans entreprenad anbud, till hva^s

fullgörande han dessutom ickeerböd iiågon

säkerhet, for hvilken ordsak alleha det ic-

ke tycktes förtjena någon upmårksamhet. ;

Capitånen och Riddaren von TörneS

anbud var mindre konstladt, men dårföre

icke mera fördelagtigt. För att genom pri-

vata lån erhålla den summa som fordrades

till sluss- och Canal- byggnaden, ville han,

får 283333 R:d. 16 sk. pantsätta och an*
v

vånda alla de inkomster slussverket ägde;

och det sa långe tills alla omkostnader, bå-

de med hujfvudstöl och 5 procents ranta,

voro betalte, hvarefter alltsammans skulle

tillfalla Kronan. Om detta förslag, utan

att möta några ölägenheter, kunnat verk-

• LjOC
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'

ställas» och Entreprenören erbudit en till-

räckelig borgen för de ågendomar han vil-

le eniottaga, eller upgifvit någon viss tid

inom hvilkeri den lånta summan bordt vara

betald, hade hans anbud varit för Kronan
af stor betydenhetv de omständigheter som
nu föreföllo gjorde det, däremot, ganska

vådeligt. Om förpantningen af slussinkom-

sterne blifvit af Konungen authoriserad för

Capitån von Törnes län , kunde^ möjligtvis

hånt att han, genom döden, eller andra till-

fälligheter, blifvit ur stånd satt att fullborda

canal-byggnaden j tusende omständigheter

kunde göra
(

att penningarne icke blifvit rätt

använde, och summan otillräckelig. Kro-
nan hade, i sådant fall, varit tvungen att

först betala de uptagne lånen, och dyrt nog

återköpa sina egna slussar innan någon Vi*

dåre anftalt kunnat företagas att fortsätta

arbetet; så att man härigenom skulle föras

längre ifrån ändamålet ån man verkeligen var.

Men om ock sluss- och Canalvérket

genom denna entreprenad blifvit fullbordad,

var det likväl ganska osäkert om Kronan

*'
Di byV^O<
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^

skulle, tiånsin dårutaf dragit någon fordel

Afgiften på de varor som passera Troll-

hättan torde förmodeligen aldrig hafva blif-

vit tillråckelig för att betala Qmkostnings
*

summan med dess fortfarande ränta. Kro-

nan skulle således förlorat de inkomster

den redan ågde af sina slussar, och det

Skenbara hoppet att med mångfalldig er-

sittning återfå dem, skulle för alltid blifvit'

ett fruktlöst förslag.

Tredje anbudet gjordes af åtskilliga be-

medlade handlande i Götheborg, i förening

med en stor del af de Bruksägare och Pos-

sessionater som voro boende dels i Wär-

meland, dels omkring Wenern och Götha

elf, tillika med åtskillige staders innevånare

hvilka af inrättningen väntade sig nytta och

förmån, och således voro mest angelägne

om arbetets snara fullkomnande T). Defr*
• /

T) Emedan Herrar Chalmers och Bagge blifvit i syn-

nerhet anmärkte af Allmänheten såsom de första

driffjådrarne till den nya Canalfartcn, genom1

den

sluss som af Hans Majét Konungen fått deras namn*

. och minsta delen torde kanna det tal^Heri Baro^
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ta anbud kan jnhåmtas af de privilegier* som

därefter blefvo utfärdade, och i sammandrag

skola anföras; man vill endast, i förbigåen-

de, lämna några uplysningar om de inkom-

ster af slussar och ägendomar hvilka af al-

Silfverskold höll vid A&ieågarnes allmänna sam-

\

v
, mankomst, den 5 Julii 1^90, där en berättelse

om deras fortjenster ^årtid finnes {införd , • lårer det

icke vara obehageligt om jag hår uprepar några af

de omständigheter, som gifvit första anledningen

att bringa denna plan i verkställighet. Närvarande

personer hafva meddelat dem.

1793» un<ler e" tillfälligt samtal, emellan Herr Di-

re&or Chalmers och Herr Brukspatronen Peter Bagge,

dm arbetet' vid Trollhättan, beklagade den scdnarc

att /detta vigtigä verk var aldeles låmnadt i forgå-

tenhet, att någras intresse motarbetade alla forsok

till dess företagande, att det icke kunde fullbordas

på Kronans bekostnad, och att det svårligen torde

ofvcfrlåmnas åt enskildta. Den förre, som insåg bela

nyttan af en fri' segelfart emellan Weliern' och Haf-

vet, delade sin väns känslor, och. anmärkte i syn^

nerher att arbetet tormodeligen aldrig skulle blifva

färdigt om enskildta icke kunde vinna tillåtelse att

fullfölja det; han åstundade dåtföre att Herr Bagge,

såsom kännare af belägenheten, skulle skrifteligen

upgifva den plan han fann tjenligast til slussversets

-fullbordande, och låfvadc att sjeif göra alla forsok
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fe entreprenad . sökande bljjf\ut
f
begärde, och

hvilka, såsom förenade med Canalverket,

idée "Utan mycken svårighet kunde afsön-

Jlras ifrån det hela<

till ,d&s verkstålljghct. Konungens då rantade an-

komst t^ll Gotheborg styrkte, honom' i hoppet om
en lycklig utgång, --

.
- *

Hvar och én svensk, som med upihårksamhet betrak-

tat de händelser han ofverlefvat i sitt fädernesland,

måste hafva iunnic dem, som, med sann patriotism,

pilyrkat nyttiga företagande

,

v men , misskände eller

niisstydde, blifvit borrtskråmde af fördomarna eller .

andras egennytta innan deras afsigter vunnits, ofta

innan de blifvit granskade. Undrom då icke" om
* många nyttiga planer Kgga i glömska, sedan deras

uphofsmån blifvit varnade af likars oden. Det gif-

ves visserligen få som med egna upofFringar obska

att tjena det allmänna, men vida mindre år deras

antal som vilja gagna det då de veta sig svårligen

skola vinna sine medborgares rättvisa' och tacksam-

het. Härtill fordras nästan altid en svensk som i

frammande länder sett konsternas foretråde * fram-

- for i Norden , som dår brunnit af begår at befordra

dem i sin fosterbygd , och under sitt vistande ibland

främlingar förgätit det agg^ och den illvilja, som,

under hans adla bemödande, skall mota honom

hemma. —— Mine l$sare torde förlåta denna af-

vikningj den var nödvändig for att icke göra örått-

.
'\ i.
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De kostnader Kronan gjort på sluss-

verket i Götha elf stiga till öfver ep Million

R:d. men det år iqke hårefter man bör dö-

ma deras verkeliga* varde; inkbmsterne sva-

rade på intet sått emot utgiften, och besto-

do d^, enligt Stats utredningens betänkande,

i följajtide Artiklar:

' Slusspenningar - - R:tf, ?ooo —
Hemmans skatter - - -„, 6 —
Arrende medel - - - - 1050 —

1

v R:d. 3056. —
visa it dera, åfveti bland förra Trollhåtte Dire&io»

' nernas medlemmar , som ; med de bistå afsigter %

ingen ting kunnat uträtta till canalvcrkets sanna

fordel. ,

Dirctt6r Chalmers, nyss hemkommen ftan ett Äera-

årigt vistande utrikes, antog med enchousiasme

Herr Bagges plan, éfvertalade flere handlande i GS-

_ Aeborg att underskrifva första ansökningen dårom,

och 6fverJämnade den sjelf åt Hertigen Regenten.

Om hösten blefvo Herrar Chalmers och Bagge kal-

lade till Stockholm att bitråda den Commitée som
skulle undersöka de ofver Trollhåtte farten inkom-

na förslag. Nit, verksamhet, oegennytta, förenade

/ med ea noga kånnedom af stallet/ kunde icke för-

fela citc åndamål under uplyste dpmare; foljderno

&a/ya xtfjan visat sig.
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Härifrån afdrages följande utgifter:

Löner för Directören

och , betjeningep - R:d. 600 —
;

Pensioner - - - - *- 349: 32

Arfvoden - - -.— - - 333: 16

Slussöpnings kostråd - • 300 —
Krono utlagor - -

, K
- - ag —

Extra utgifter - ~ - - P3: 16
'

f
—

.

A

1 Summa R:d. 1695: 16.

Och som reparationerne vid slussver-

ket årligen medtogo omkring 400 Riksd.

återstod i behållning 961 R:d. hvilket ut-

gjorde Kronans egenteliga gåfva. Men åf-

ven den kunde icke sågas vara borrtskånkt

till

4

Bolaget, då det förbandt sig att, efter

vissa frihets år, betala ett öfverenskomsait

arrende W)+

U) Man har frågat hyarforc icke Kronan åfven begårde

Jörgen af Bolaget, <jå dårpå gjordes så mycket af-

seende hos de andre cntreprenorerne/— —* Voro

då icke snbscribenterne sjelfve loftesmån for Canal-

Tcrket, i Forbållande af den summa de tclyut ? Hia^
\

yGoogle
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• Den 13 December 1793 utfärdades så-

ledes Privilegium för ett Bolag, som, under

namn af Trollhåtte Canal och Slussverks Bo-

lag, förseddes^ med „ vissa förmåner och

rättigheter, hvjjremot det skulle fullborda

och underhålla £egelfarten förbi Trollhättan.

Innehållet af detta Privilegium, tilHka med

de Bjojagsreglor som samma dag undertek-

nades, år i synnerhet följande

:

"Alla Svenska undersåtare $gde frihet

att genom subscriptioner deltaga i Bolaget."

"Alla Kronans ägendomar vid Troll-

hättan; Gustafs och Gustaf Adolphs slus-

sar, m. m. uplåtos åt Bolaget, under per-

petuelt arrende. Hemmanen skulle bibehål-

la deras Krono natur, och ingen afsöndring

nånsin vara tillåten. Under arbetstiden»

och i.30 år efter canal, och slussverkets

fullbordande, beviljades Bolaget frihet för

vågades , utom några års inkomster af de forutnåm-

de ågcndomar, hvilka nodvåndigt skolat återfalla

till Kronan ifall arbetet ucke kunnat verkställas,

emedan förbindelsen att innom vissa år fullborda

dtt måste innefatta detta vilkor.

/ )
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arrendes erlaggande; men efter dessa fin-

hets års förlopp kommer det att till Kronan

betala, i 15 år ?ooR:d, årligen, därefter, i an-

dra fenjtoq år; i000 R:d. årligen, sedan i

öo år 1500 R:d. åijligen, samt efter den tL-

den, och allt framgent, 2000 R:d. årligen,

utan att någon minsknitig eller förhöjning

sedermera må aga rum."

"En arbets commendering af 1000 till

1200 man skulle årligen bistå Bolaget till

arbetets bedrifvande, Ekevirke till sluss-

portarne fick å Kronans skogar huggas utan

betalning, och 800 Centner krut till berg-

sprängning skänktes ur Kronans förråder/*

"Sjöfarten emellan Wenern och salt-

SjÖh förklarades fullkomligt fri, öpen och

oinskränkt för alla inhemska."

"Emot dessa förmåner skulle det åligT

ga Bolaget ?itt innom fyra, eller sist sex år,

räknade ifrån 1794 års början, fullborda ca-

nal öch
N

slussbyggnaden, och i alla tider

hälla den i godt och fullkomligt stånd, så
1

1

]
'

'

' Digitized byG00gle
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att Segelfarten på Götha elf, då is icke hin-

drar, alltid må vara öpen och brukbar; up-
' muddringar i elfyen, i Carls graf, och Dt-

loppet i Wenern skulle* verkställas- till 6£

fots djup, och inga byggnader i Götha elf'

anläggas som kunde blifva ségelfarten till

hinder." , *

"Canalens och slussames bredd faststål-

dés til 22 fot emellan portstolparne, djuple-

ken tiU 6j fot i porttrösklarne, efter Götha

elfs lägsta våttenhorizont beräknadt* samt

längden af hvarje sluss till minst 6o alnar"

"Emedan all slussverkets ågendom bliP-

vit uplåten åt Bolaget, borde det åfven

ikläda sig dess skyldigheter, hvaribland voro

pensioner till vissa personer som haft göro-

,

mål därvid." , -

"Till insamlande af byggnads summan*

inrättades Actier, hvardera på ioo R:d. i

Riksgäldsmynt, ställde på Innehafvaren, 9ch

gällande i hvars hand de må finnas. Af

dessa

" DigitizedbyCjOOQlC
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dessa iooRrd. insattes vid antekningen, och

Actiens emottagande, 10 procent; da vida-

re tillskott behöfdes kundgjordes därom,

några månader förut, i allmänna tidningar.

De Actie ägare söm under 6 månader för-

summade att göra insättningar, blefvo där-

om, geöom allmänna tidningar, tvänne gån-

^or" påminte, och då ifigen vidare insättning

under de 6 följande månader skedde, an-

sågs Actien såsom försvunnen och dödad*

"Första insamlingen besörjdes af de

6 Direftörer som l£ongl. Maj:t genast ut?

nårade tffl Oétroyens emottagande. Dessa

voro: Commerci Rådet Carl Arfvidson; Di-

reftören vid Svenska Ostindiska Compag-

niet William Chalmers ; Majoren, Friherre

Nils Silfver&éld; Dire&ören Claes Frietzky*

Brukspatronen Petter Bagge, och Brukspa-

tronen Carl Fredric Uggla, Då Aétierne voro

utdelte blefvo deras ägare sammankallade

att sjelfve ibland sig utvälja 6 Direftörer,

hvaraf åtminstone tväpne skulle vara af de

%st utnåmde. Då verket är helt och båt-

1
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let fullbordadt, blifva Dire&örerne ?j mer

ån fyra. .
~

"Hvartannat år böra Aftie ågarne sam-

mankallas till Götheborg, uti Julii ipånad,

för att vålja tré Revisorer, hvilkas fullmagt

ej galler för mer ån tvånne års Revision;

tvånne Direftörer afgå åfven hvartaiinat år,

och nya valjas i stallet. Detta ombyte

skedde de första åren fjjenom lottning, men

förfares därmed sedermera efter den tour,

att de tvånne ålste Direftérerne ombytas.

LiHvål år det Aftie ågarne tillåtit att åter

invotera en dier flera af de afgående Di-

rektörer öch Revisorer.

"Om de afgående Revisorers berättel-

ser skulle innefatta större betänkligheter

mot en eller flera i den varande Direftion

,

må hvarje sådans qvarblifyande eller af-

gång decideras genom Aftie ågarnes vote-

ring; men skulle Revisorerne finna alla Di-

reftörerne vara lika anmärkningsvärde, och

således böra skiljas ifrån förtroendet, så

m,å dock, på det Dir^honen ej måtte blifva

,

'

N '

.

'
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aldeles ny , Aftie åga^ne falla med sitt val

på en af de förre Dire&örer, den de oag-

tat dessa anmärkningar åndå kunna hysa

masta förtroende till.

"flvarje Dire&ör bör äga minst tio

Aftier, äfvensom hvar Revisor bör vara

,Actieågare ; skulle någon af dessa söka af-

stå sin ågendom till sina borgenärer, måste

han straxt låmna sin förvaltning vid verket.

"Under Arbetstiden utdelades årligen

5 procents ranta til Aftieågarne. Vid ut-

delningen framdeles iagttages, att en sum-

ma af 3000 R:d. efter hand samlas och ut-

lånas emot lägre ranta och full säkerhet,

att kunna efter en månads upsägning åter-

bekommas till hjelp vid oförsedde 'händelser*

Skalle årliga vinsten gå till mer ån Q pro-

cent, skall af öfverskotcet samlas^ en för-

råds cassa af 10000 R:d., de ofvannåmde

3000 R:d. inberåknade, hvilken skall i fem

eller flera delar utlånas; då denna summa,

ämnad att vara i beredskap om n^gon stor

oförsedd reparation kunde infalla, blir fyll4>
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bör sedan hvad som öfverskjuter g pro-

cents utdelning, användas att göra . förbit-

tringar vid Canalverket till låttning för sjö-

farten.

"Ingen ändring får väckas i dessa reg-

lor af mindre antal ån fyra femtedelar af

Aftieågarne, och måste den föreslagna ån-

dringeii likväl hos Konungen anmälas till

fastställande."

Samma dag utfärdades åfven en Taxa

för de varor som föras genom Canalen.

Vid författandet håraf har den grund blif-

vit följd att afgifterne genast nedsattes fle-

ra procent emot hvad förut, för brotrans-

porten, måst betalas V*). Efter vi års

P) . Andra omständigheter bidrogo åfven till Taxans

jämkning; således sånktcs afgiften på Stenkol till

. 2 sk. tunnan, emedan man gårqa ville upmuntra

brytning och export dåraf , och afgiften på Wed up-

togs till 24 sk. per stafrum , på det icke så mycket

jnåtte nedforas till Gotheborg och tränkokerierna,

v att bruksrörelsen dåraf kunde" lida- Skulle xletta

likväl sl^e, forbehollo Bruksågarne sig rättigheten,

att utverka förbud emot Wcdtransport ui Wencrn

förbi Trollhättan,
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förlopp blir ett ytterligare äfslag på vissa

artiklar, och i Bolsgsreglorne år dessutom

infördt, att om inkomsterne sa öka sig atfc*

utdelningen årligen öfverstiger 10 procent,

böra slussafgifterne, i samma mån , minskas.

I följe af dessa författningar öpnades

en Subscription, för att samla de penningar,

som behöfdes till verkets fullbordande». Na-

tional andan, våckt afet gagnande företag,

visaide sig nu i sin fulla Styrka, och inpnv

14 dagar teknades:

i Stockholm - - R:d. 346400 «

—

i Götheborg - - - 325000 — •

i Qiristinehamn - - 93800 —
Tillsammans R;d. 765200. —

Aftieågarnes förste* allmänna samman-

komst skedde d. 22 Maji 1794, på Han-

dels Societetens rum i Götheborg, då föl-

jande Direftörejr valdes:

v Herr Direftören William Chalmers.

Herr Majoren Baron Nils Silfversköld.

Hen* Brukspatronen Petter Bagge.
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Herr Johan Hindric Damm,

Herr Grossh. And. Andersson i G:borg.

Her£ Grossb. J. H. Scharp i Stockholm.

samt till Revisore r:

Herr Landshöfdingen E. afWetterstedt.

Herr Dire&ör Claes Frietzky.

Herr Grossh. Jonas Malm i Götheborg.

Denna Direftion emottog genast för-

valtningen, och fortsatte den med en drift

som svarade emot intressenternes vän-

tan. Det var, isynnerhet angeläget att

Bolaget ensamt blef ägande af all den mark

och grund bvarigenom Canalen skulle dra-

.gas; detta skedd* genom köp; men i an-

seende till sjelfva Cafialen voro tvänne vä-

gar i förslag j dé åro redau förut nämde;

den ena var ingifven af Direétör Sohlberg,

1757, till Deputationen i Wennersborg; den

andre var upgifven af Öfver - Dire&ören

Thunberg 1776. Båda öfverenskommo där-

uti att Canalen borde ledas ifrån Kafvel-

ströms dammen till Olide östra gärde, men
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enligt den förra planen skulle män genast,

öfvet* och genom bergen, gå rakt ned till

elfved vid Jordsten; då efter den sedhare,

farten borde ske, genom Åkersjö och Dal
?

till Åkersvass. Båda voro föreslagna efter

de stora dimensioner af slussar, som blifvit

följde i Carls gräf och Åkerström, båda

medförde stora svårigheter. Den ena vå-

gen skulle anläggas i et brant och sköligt ,

berg, dår man-icke var saker för ras, öch

dar fartygen, vid upgåendet, hade att stråfvä

emot en strid och håftig ström; den andre

var kostsam och
%

besvårlig, emedan flera af

dess slussar skulle byggas på rustverk.

Slussverkets. Mekanicus, Herr Direftör

Schweder, föreslog den första af dessa vå-

gar ; men Direftör Nordvall , hvilken på Di-

rektionens åstundan infunnit sig vid Troll-

hättan som rådgifvare, ansåg Thunbergs plan

för den båsta; han fann att de ölägenheter*

man därvid frugtat, till större delen, för-

svunna genom slussarnes förminskning ifrån

Q i till 60 alnar; han förmodade att i det

Största berget, nedanom ÅkersjÖ, var fulP
/

'

t

x
,
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komligt rutn för 6 slussar, och att 40^
alnar långre ned, i Åkersdal, fanns faft berg-

grund for en damm, och trenrie slussar , dår

nedanföre, som skulle byggas af hug-

gen sten* Genom hvilka 9 slussar hela

den åstundade vattensånknifigen , af 113

fot, utan fara kunde åstadkommas. Denne

sednare planen blef således, åfven på Konst-

mästare Eurenii tillstyrkan^ antagen och

följd. Förslags kostnaden torde åfven kc#n-

niiÉ i öfvervågande. Ifrån Olide östra gar-

de till elfveir* steg den , efter nogaste gransk-

ningen gf Direftör Schweders projeft, till

74859 R:d. 16 sk., men efter Direftör

Jordvalls till 63581 R:<J.

För at kutina .fortsåtta verket under

en skickelig och erfaren mans tillsyn, an-

togs Direétör JMordvall att hafva styrelsen

Vid arbetet. De båda verkställande Direc-

törerne, Herr Baron Nils Silfversköld och

Herr Peter Bagge, understödde fortgången

genom den mest oegennyttiga verksamhet.

Herr Bagge, såsom boende nårmast intill

Trollhättan har isynnerhet anvånt sin tid
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"

och möda att gagna verket; Herrar Chal-

mers och Andersson emottogo de inflytan-

de penningarne och voro ansvarige dårföre.

» Aftre ågaraes bifall var en följd af Di-

rektionens patriotiska nit; genom dess up-

muntran, genom dess verksamma omsor-

ger, öfvervunnos de svårigheter som till-

fållige händelser lade i vågen Tor arbetet;

pch ona någon enda intressent med mindre

erkånsla ansåg Direéfcorernes företagande,

ågde de likväl den yttre tillfredsställelsen

att gillas af de öfrige, och den 1 inre, atfc

utan belöning hafva gagnat sine medborgare.

1 En deéaillerad beskrifning öfver ver-

kets fortgång skulle v^ra både öfverflö^ig

och tröttsam ; vi anmårke endast att i ber-

get nedom Åkersjö icke blef rum för mer

ån 5 slussar, och att grunden för hälften

af den öfverSta, måste sökas på några al-

nars större djup; emedan där man först

förmodat vara berg icke fanns annat ån -

en måsse, hvars flytande rfiassa ståndigt

hotade att störta öfver de grafvande. Ea
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nästan dylik olägenhet* inträffade vid deri ne-

dersta slussen där grunden måste danas

genom påining och rustverk; emedan det

berg man trott sig finna vid borrningen

icke var annat än stora kullerstenar. Di-

re$ör Nordvall hade icke vid förslagets up-

görande haft nog tid att sjelf anställa un-

deirsåkningar, och de afvågningscartor som

lämnades honom voro icke nog säkra. Des-

sa, med flera omständigheter, vållade en

längre utdrägt på tiden ån man förmodat,

och ökade omkostnings summan genom

räntor.

Af subscriptionen uptogs 50 procent el-

ler 382600 R:d. I den nyligen qtkomna

relationen éfver Trollhåtte Canal- och sluss-

verks förrättade arbeten, upföres kostnads

surjiman vid byggnaden, räknad till slutet

af år 1800, till 358988 R:d. 18 sk, 11 r:st.

De afgående Dire&örer blefvo genast

invoterade, så att verket fortsattes, oafbru-

tet, under samma personers vård; utom det

att nuvarande Herr Offersten och Ridda-
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ren Baron von Plåten valdes tiH Dire&or,

d. 2 Julii 1799, efter Herr J. H. Damms död.

y

Den 14 Augusti 1800 gick det första

fartyget upp och utföre slussarne. -^ Ejn

högtidlig seene — Can^lens stränder voro

npfyllde af åskådare, hvaraf många, kanske

dittills, betviflat möjligheten af d$t företa-

gande de nu sågo upfylldt Mängden af de

misslyckade försök som förut blifvit gjorde,

allmänhetens så långe spända väntan, åsy-

nen af Götha elf hvars brusande vågor tyc-

kas gäcka, den tfvage dödelrges förmåten-

het; allt bidrog att göra dagen efterlängtad

och minnesvård,
1

allt ökte de närvarandes

tillfredsställelse, och gaf ett nytt hopp åt

svenska folket att genom ökade näringar

återvinna sin välmåga, att genom nya stor-

verk, i fredens sköte, förvårfva en åra*

sorti skall öfvertråffa den det fordom vunj.

nit genom vapen.
^ /.' \ * <

I

'

'

•

Föreställningen af TroHhåtte canalen

medförer nödvändigt ett begrepp om den

allmänna nytta den kan och bör åstadkom-
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ma. Icke för konsten af sin inrättning

har man vågat kalla den ett storverk, och

åskådaren finner visst ingen ting som vacker

dess förvånan. M$n detta arbete år det

enda, af samma tetydlighet,-som finnes in-

nom fäderneslandet; nåstan ett helt sekel

har det syslosatt våra ypperste snillen , och

den enkla plan som blifvit följd förtjenar

icke mindre upmårksamhet ån den konsti-

gare som misslyckats. Om Direktör Nord-

vall vid denna plans verkställande röjt en

verkelig förtjenst, om man till den andan

önskat att föreviga dess namn, genom in-

huggning dåraf i det höga berget hvarige-

nom slyssartfe blifvit dragne, måste man *

likväl , icke utan anledning, förmoda att

Direktionens blygsamhet gifvit detta för-"

slag, för att åt en annan ensamt öfverlåm-

na åran af et arbete hvars fértjerfst till så

stor del tillhörer den. Jag bör icke döm-

ma hårom. Vid en allmän sammankomst

har man redan önskat att vid Trollhättan

få se, förvarade å€ efterverlden, de perso-

ners namn, som med så utrnSrkt nit och

oegennytta, utan minsta afseende på sin

\
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möda, haft styrelsen vid arbetet, och full-

bordat det'; ^hvarföre skall en kommande

tid icke få vörda deras minnen då den nju-

ter- deras vålgerningar; eller år det ett af

mänsklighetens missöden att' odödligheten

sällan tillfaller andra ån dem * som väcka

vår förundran, och att glömskan merendels

blir deras lott som förtjena våra välsignelser;

Emedan Trollhåtte sluss- och canal-

verk år det första arbete i sitt slag innorri

Fosterlandet, vore det ett underverk om
^ipan därvid icke skulle begått åtskilliga för-

seelser ; de hafva icke eller undfallit Direc-

tionens egen upmårksamhet. Jag skulle så-

ledes fela emot den ovåldighet jag alltid be-

mödat mig att följa , om jag icke framställ-

de de misstag och brister Som röjas vid

Canalbyggnaden , åfven af dem som e[ åro

konstdomare. Må ingen härvid beskylla

mig för ett onödigt begår att klandra: Up-

tåckter af detta slag bli en undervisning för

framtida arbeten, och jag hyser för myc-

ken agtning for de män som haft styrelsen

vid slussbyggnaden, att tro dem kunna för-

törnas af mina anmärkningar.

v
'
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Då arbetet skalle börjas var ingen' viss

plan upgifven; den Mekanicus som, efter

Konstmästare!) Eureniidöd, antogs , var för-

ut obekant på orten, och andra göromål

hindrade honom att ofta vara tillstädes de

månader 0å det masta arbetet borde förrät-

tas. Mindre noggranna undersökningar om
belägenheterna voro gjorde, och man litade

härpå utan att tillräckeligen granska dem.

Direftionen, sammansatt af Mån hvilkas

yrke alIdrig: varit byggnadskonsten, kunde

icke förutse alla möjliga svårigheter, hvilka

nu förordsakade att arbetet räckte tvänne

år längre än m$n förmodat Denna utdrågt

ökade omkostnihgs summan, dels genom de

tvänne sista åreqs räntor, som gingo till

34400 R:d.,,dels genom den tilltagande dyr-»

het som myntets försämrade värde åstad-

kommit, hvarigenom alla materialier stego

i priset, och arbetsfolkets förra dagspenning

blef otillräcklig.

Likväl torde största förseelsen vara

den, att icke hafva dragit Canalen i raka

linier öfver allt däi* det varit möjligt Man

X
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kan icke begripa huru någon besparing

skett genom dessa ormsJihgringar, emedan

vågens långd ökes af krökriingen ; om ock

man dårigénom träffat några lågre berg; så

att kostnadens förminskning såkert år mera

inbillad ån verkliga Men om åfven flera

svårigheter varit att (övervinna genom en

rakare Canal, hade segelfartens^ större, be-

qvimlighet blifvit en tillräcklig ersättning

dårföre; det hade då varit möjligt att be-

gagna sig af segel på de stållen dår strän-

dernas låghet tillåta det; och mödan hade

minskats för de fartyg som ville tråla' sig

fram,om man icke varit tvungen *tt draga vå-

gen ofta på flera famnars afstånd därifrånX).

Som en blott beskrifnbg öfver sjelfva

Canalens och Slussannes läge nödvändigt

måste blifva svår att begripa, finner jag

mig förbunden att hånvisa mina läsare till

X) Vid slussportarne bade man, kanske med mera fordel,

kunnat göranden inrättningen att de biifvit af para-

bolisk skapnad, då den paraboliska figuren gor ett

säkrare motstånd, emot vatoentryckning*n , ån den

vinkelformiga.
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de däröfver Utkomna Cårtor, dår vatten-

sånknifigen ochfltransversal seftionerne åfven

kunna inhämtas, och, i det stallet, fortsåtta

berättelsen om det soiii någmåre hérer till

historien. /

Genom öfverenskommelse med Magi-

straten och Borgerskapefe äldste i Göthe-

borg, blef lilla Edets sluss öfverlåmnad^åt

Bolaget emot ett årligt arrende af 1200

R:d. i af hvilken summa staden likväl beta-

lar 200 R:d. till Kronan, enligt dess C©n-

tract med Kammar- Collégium och Stats-

contoret. '

Men ehuru Canalen kunde öpnas till

genomfart den 14 Augusti 1800, återstod

likväl något arbete som man sedan ämnade

fortsätta. Af denna anledning blefvo åfven,

vid Bolagsstämman den 3 Septemb. {800,

nya Direétörer invoterade i de afgåendes

Ställe, så att Herr Capitain J. M. von Dö-

beln och Herr Brukspatronen Sam. Bagge,

efterträdde Herrar Dire&ör Chalmers och

Bruks-
< \
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Brukspatronen Petter Bagge i Direftionen;

som således anda till nåsta Bolagsstämma,

kommer att bestå af 6 ledamöter.

•

Enligt ett "beslut som togs 1798, hade

Aftieågarne utsett vissa ; deputerade, hvil-

ka, straxt efter Canalens opnande, skulle

sammanträda, och utarbeta en plan om huru

ocji på hvad sått slussverket, efter dess

fullbordande , bör vårdas och styras! Detta

sammanträde skedde åfven i Augusti må-

nad 1800; men vid .den därpå följande Bo»

lagsstämroa antogs ganska litet af det up-

pgjorda förslaget

Till att fullfölja de arbetet* som åter-

Stodo, beviljade A&ieägarne, åt Direktionen,

frihet att uptaga ett lan, af några tusende

R:d., låmpadt efter behofvet. Det hade

kanske varit mast fördelaktigt; öm ännu 5?

procent af de subscriberade summorne blif-

vit uptagne, emedan A&iertte därigenom

1>lifvit ^v båttre och intressenterne genom

fötfamje årets ränta återfått dessa pennin-

iö

*
''

v Dic JS^



146 *"

gar. Detta förslag var åfven i 6fVerv3gan-

de hos Direétionen, men måste låmnas > får

att icke gifva anledning til obilliga och min-

dre fördelaktiga gissningar om verkets san-

na tilstånd, Imedlertid blef det icke möj-

ligt att för år 1800 låmna någon utdelning

. åt Aftie ågarne, einedan de,tta årets obety-

deliga inkomster uptogofr af ofvarinårade

behof 2>
'

Trollhåtte Canalen hade något éfver

ett år varit segelbar, då den hedrades med

ett besök af den Monark Onder hvars spira

den blifvit fullbordad. Den 20 September

I801 tåcktes DeraS Majeståter Konungen

och Drottningen genomfara Canalen /
och

*lussame, hvilka då af Hans Maj:t emottogo

Y) Det hår nämnde, och återstående, arbetet, bestod

dels i några murars upforande, vågars anläggande,

samt trappor och jordfyllningar, vid Trollhättan*

dels af reparationer vid Edets, och Gustafs slussar

Vid Brinkebergs Kulle j utoitt några förbättringar

som gjordes i Canalen * och slussarne for ätt låt»

segelfarten.
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de namn som hädanefter skola pryda dem*

Öfversta slussen, i höga berget, N:a 8> som

först passerades, blef kallad Konung Gustaf

IV Adolphs; N:o 7, Drottning Frederica

Dorothea Wilhelminas; N:o 6, Änkedrott-

ning Sophia Magdalenas ; N:o 5 , Kronprins

Gustafs; N:o 4, Hertig Carl af Söderman-

lands. De trenne nedersta, vid utloppet,

kallades: N:o 3, Chalmers och Bagges;

N:o 2, Trollhåtte Direftionens; N:o 1,

Nordvalls. —• Den 25 i samma månad be-

hagade Hans Maj:t Konungen , genom dess

nådiga bref till Trollhåtte Dire&ionen, öfver-

sånda befallningen om följande inscription,

som af Vitterhets, Historie, och Antiqvi-

tefs Academien år föreslagen att ristas ^>å

en Bergshåll vid segelfarten i Trollhättan

yGoogle
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v

Öpnandet af en genomfart

emellan Westerhafvet och Sjön Wenern

öfver 200 år >-•

föremal för Svea Konungars piiitanka

och fortsatta

v men af flere hinder afbrutna

bemödande

blef 1793

af

Carl Svea Rikes Arffurste och Regent

ett enskildt Bolag updraget

och under beskydd samt upmuntran

af

GUSTAF IV ADOLPtf, S. G. ochW. K.

på Sjunde året

V fullbordadt ,

;

efter ny Plan >

af

Eric Nordvall.

Slussverket öpnades '

den 14 Augusti 1800.

Genom samma höga skrifvelse blefåfven

.Dire&ionen underrättad om Hans Majrts
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nådiga behag att låta slå en skådepenning

öfver detta stora och Riksgagneliga arbete,

med afsfeende å det tillfälle då genomfarten

första gången af Deras Majeståter befors,

samt att bemålte Academi blifvit anbefalld

att med förslag till en sådan skådepenning,

i underdånighet, inkomma.

F5r att nu låta m?ne läsare sjelfve

dömma öfver Trollhätte slussverks inkom-

ster och utgifter, följer härmed förteknin-

gen därpå, räknade ifrån Canalens öpnande,

den 14 Augusti 1800, til den 14 Augusti

1801. Hvarvid likväl bör anmärkas att re-

parationen på slussportarne , vid Brinke-

bergskulle ganska länge hindrade segelfar-

ten, och att första årets inkomster- icke

böra v|ntas stigande så högt, som m«n
framdeles har skäl att förmoda.

Trollhätte Canal och Slussverk sty-

res, för det närvarande, af 6 DirectÖrer

och 3 Revisorer, som tjena utan lön, och

få allenast too R:d. hvardera i resepen-
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ningar. -----.... R:d. 900

En Dire&ör Mekanikus,^

JSn Kammererare och

Sluss-Inspeftor, hvar$

station år på hufvud-/

Contoret Olfdan, —• 1 Hvilkas

En sluss Inspe&or vid
] loncr tU-

v

Brinkebergskulle
\ hopa ut-

göra Rad. 1895

Edet V

stare— — l

åstare — I

En sluss - skrifvare vid

Åkerström — —
En dito vid Edet—
En Byggmåstar

En Hamnmåstare

En Smed

Entreprenören af Slussöpningen

vid Trollhåtttan, - - - R:d. 500 —
3:ne Pensionärer som tilsammans få 391: 32

R:d. 3686: 32,

Dessutom betalar Bola-

get årligen tillGötheborgs stad

i arrende för Edsslussen, R:d. ifcoo.

Bolagets inkomster af

arrende medel, för sågverk,
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qvarnar och hemman R:d. 2276: 20.

JQessfl komma ännu att Skaé då en nybygd qvarn

med 5 par stenar blir utarrenderad £J.

Från den 14 Augusti 1800 til och med

den 14 Augusti 1801, hafva genom Troll-

håtte slussverk 1135 st. fartyg och båtar

passerat up och ned.

Slussinkomsterne för samma tid haf-

va varit:

För Trollhåtte slussar 15266; 36; g,

Gustafs - - - - m 1051: 15: i 4

Gustaf Adolfs <• - - 1052:35: 9,

Edets - - - * • • 1422: 34: io.

Rak 18793; 26: 4.

Z) Rörelsen vid Trollhåttan har x åfven förökat folk-

mängden dår ; antalet af de personer, som nu bo pi

stallet kan råknas till omkring 300* Det år sant

att detta antal var något större under arbets åren,

emedan flera personer ditflyttade endast for att hål-

la krogcri for det ditconunenderade manskapet f

men folkmängden var åtminstone en tredjedel min-

dre, ån nu, forc arbetets början. Dessa personer

liafva, tillstorre delen, upsatt sina hus p4 Bolagets

mark, rök betala dårfore tomtoren.

-
• \
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Slossverket hämtar sina betydeligaste

inkomster af de produ&er som ifrån Wår-
meland skickas ned tillGötheborg, och där-

ifrån, till största delen, exporteras. Jern-

transporten utgör årligen omkring iooooo

skeppund. Man har förut berättat att den-

na transport, i äldre tider, skedde med far*

tyg som utlastade vid Korsberg, och se-

dan öfver land till Åkerström; men när

N
Brinkebergskulles och Åkerströms slussar

blefvö färdige, började fartygen gå dels till

Trollhättan, dels till Wennersborg eller

Gropebroen, då, i sednare händelsen, smär-

re farkoster emottogo jernet ocb förde det*

jgenom Carlsgraf, till Kafvelströmmen, hvår-

efter det kördes öfver trädbroen. Vid-

Åkersvass inlastades det ånyo i strömbå-

tar, som, genom Åkerströms sluss, förde

det utföre elfven. Frakten för jernet öf-

ver Wenern har på 50 år stigit ifrån 2 än-

da till. 8 sk. per skeppund. Oinkostningar-

ne för transporten emellan Gropebroen Ä)

A) Denna transport bestriddes af Wennersborgsboar
,

ehuru hvilkcn som dire<fte gick ned med sitt fartyg

fick frakten betald , i början med I sk. ocb sedaa

med i| sk. skeppundpe.
j



Qfch Åkersvass, inberåknade bropenningar,

slussafgifter; m. m. , gingo till 8 sk. skep-

pandet, Strömbåtarne, som gå emellan

Åkersvass och Götheborg, utgöra et gille,

hvilket ifrån början bestod af 24 båtar, men v

antalet har der sednare åren aftagjt, så att

de nu icke låra vara öfver 18* De åro starkt

byggde och försedde med fallmaster; deras

drågt år pmkring 400 skeppund. Frakten,

denna vågen, har de sednare åren blifvit

betald med 3 sk. 6 r:st.; men sedan Ca^a^

len blef fårdig hafva samma båtar som emotn

tagit jernet vid Carisgraf åfven fört det till

Götheborg, då 7 sk. skeppundet blifvit be-

taldte i frakt. JHela transport omkostnaden

ifrån Wårmehwd kan ungefåöligen stiga till

24 sk. skeppundet, hvilket *>åfven svarar

emot den skildnaden som år emellan up-

stads > cteh stapelstads vigt.

Ehuru de trådvaror som föras utfére

Götha elfganska obetydligt bidraga till sluss-

inkomsterne, tojrde några anrdårkninggir öf-

ver denna handel icke vara obehageliga för

alla läsare,
N
Emellan 8 och 12000 tolfter

*
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blockar komma årligen 6fver Wenern, hvil-

ka sågas vid Wennersborg, vid Troljhåt-,

tan, vid lilla Edet, och, ett litet antal, på

vådersågen vid Götheborg. Alla blockar

bli merendels utlossade vid Wennersborg,

och flottas antingen genom Carlsgräf, eller,

liorr om staden, genom Rånnums fallen. De
£om komma dpn sednare vågen B), foras af

ett så kalladt flottlag, hvilket bastår af i\

,man, och far, efter taxa, 8 sk. för hvarje

télft. Så snart strémniarne mota slappas de

lösa, och samlas sedan vid Rånnum, dår de

skiljas efter de marken som, vid Wenners-

borg, blifvit påsatta. *Ett sårskildt flottlag

férér dem härifrån till Trollhättan, ;och får

därföre 6 sk« $olften. De som åro ämnade

att sågas necktifijr Trollhåttäh, släppas nu

lésa utföre fallen och stadna vid Åkers-

vass, uti en botn, dår de åter skiljas efter

Sina märgen v och flottas sedan till Edet.

Man kan lått finna att mycket timmer,

under dessa flottningar, måste årligen för-

B) Öe som gå genom Carlsgräf, foras dels af åottla*

get, dels af andra/
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loras ; att låta det gå genom slussarne skul-

le* åter blifva ett allt får stort hinder får

den öfrigå segelfarten C); den bästa utvä-

gen vore kan hända den , att till timmer-

transporten nyttja pråmar; hvarpå blockar-

ne lastades, och hvilka sedan, utan vidare

omständigheter, kunde fora dem till sitt

bestämda ställe. Den större säkerhet ägar*

ne härigenom skulle vinna , borde, utan

tvifvel, ersätta de större kostnader som hår-

Vid, i början torde upkomma.

Då ståderne omkring Wenern blifvit

anlaggde, % hafva de hvar för sig fått sina

sårskildta privilegier, men hvilka ofta be-

Stridt hvarandra; mindre kanske i deras

rätta mening än i den uttydning som dåraf

blifvit gjord. Efter en långvarig tvist, vid

Riksdagarne, emellan dem, blef en Comittée

förordnad i Carlstad, där alla dessa städers

C). I deVina afsigt^har åfven vid Brinkebergskulle blif-

vit inrättad en så kallad block-rånna, bredcvid slus-

sarne, hvarigenom stockarne skulle slappas $ men

den har ganska litet blifvit ayttjad.

yGoogle



enskildta påståenden och rättigheter skulle

undersökas. Kongl. MajrtsResolution ( 1775)
stadgade därpå, att de alla skulle vara lika

berättigade till segelfarten; så att då den

ena stadens fartyg kom till den andras hamn

med full last, ägde det rättighet att féra

laddning därifrån tillbaka, sedan stadens

egna fartyg blifvit lastade. Denna stadga

har likväl ganska litet blifvit fåljd, och

Trollhåtte Bolagä privilegier uphåfde den

aldeles genom den fria skeppsfart de läm-

nade åt alla inhemska.

Fartygens antal i Wenern har, de seå*

nare åren, varit omkring 120, af olika skåp-

nad och storlek. De s;om nyttjas till tim-

mer transport kunha rymma ifrån 20 till

100 tolfter stockar, några, få dåröfver Z?).

Deras inrättning är obeqvämlig åfven iår

den sjo ^hvaruti de blifvit byggde. Det år

tiog underligt att bruket af plattare fartyg,

D) Frakten på blojckar har, på en tid af Io år, ram

emellan I R;d. 16 af 2 R:d. tolften. I år har den

fallit till i Rrd. 32 ifrån Norselfven, och' i fcd.

24 ifrån Carlstad till Wenncrsborg.
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af samma byggnad som de holländska smac-

korne, icke en gång blifvit antaget hos- oss

på de stållen där de med största fårdel

kunde brukas. Redan vid första Canal-in-

råttnings perioden blefvo ett slags platta far-
*

tyg af regeringen föreslagne, hvars dimensio-

ner rattades efter de då tillåmnade slussar-

ne; men olågenheten af fallmaster torde för-

modeligeri förordsakat att ingen gifVit up-

mårksamhet dårpå, sedan de ej blefvo oum-

bärlige. Då man 1793 så mycket tvistade

om Canalens storlek, och ville påstå att

nästan endast båtar kunde begagna sig dår-

af, om dess bredd ej skulle öfverstiga 11

alnar, inlämnades till Comittéen i Stock-

holm et byggnads förslag, där upgiften på

handels fartyg var följande:

Ett fartyg af 56 fots långd, 16 fots

bredd, 6 fots djupgående, kan bära 360 skep-

pundjernvigt, och år äq svåra laster drågtigt.

. Ett af 74 fots längd, 18 fots bredd 6

fots djupgående, kan bara 540 skeppund och

år 30 svåra lasten
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Ett af 86 fots långd, 19 fots bredd;

6 fot£ djupgående, kan bara 720 skeppund,

och år 40 svåra läster. '

v

Ett af 106 fots långd, 20 fots bredd,

6 fqts djupgående, kan bara 900 skeppund,

år jo svåra laster.

Att förbättra segelfarten- i Wenern

bafva väl åtskilliga anstalter blifvit tagne,

ehuru man icke kan såga att deras följder

ånöu vaHt af betydenhet. Under sjelfva

arbetstiden låt Bolaget bygga ett fartyg,

som förseddes med kunnige sjömän, och

nyttjades att föra - byggnings åmneo till

slussverket. En fond anslogs, för några

år, till befordrande af en större osäkerhet

via seglationen, hvarigenom åtskilliga bakar

och kånnkigsmårken blifvit utsatte, nya pej-

x
Krigar anståide, samt beskrifningar gjorde öfc

ver inloppen till flera hamnar och segelle-

den Försöket med enLotsinråttniög i elf-

ven har ånnu icke svarat emot afsigten.

Icke eller har man tagit något vidare steg

at förekomma Götha elfs upgjjundning, hvil-
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ket torde förekommas antingen genom en

försänkning som på södra sidan om Bohus

fästning borde nedsattas, eller genom up-

tagandet af en annan som blifvit funnen

vid medgrundet, och hvarvid Götheborgs

stad förbundit sig att deltagaA omkostna-

den 'till en fjerdedel, så vida denna fjerde-

del ej öfverstiger 300 R;d.

Det år möjeligt att framtiden ånnu kan

Uptåcka behofvet af flera förbättringar. Vid

ett så vidsträckt verk som Trollhåtte Ca-

nalfarten, med alla sina förbindelser; måste

nödvändigt upkomma nya omständigheter,

hvilka ofta födas af hvarandra iS). Således

år det endast tiden som kan gifva detta ar-

bete den möjeligaste fullkomlighet det kan

JE) Man har förut nåmt att Ständernas Deputerade,

I757, stadgade att Gref Tessins sliiss skulle nyttjas,

till ett" nytt utlopp for Wenern; detta
k

har likvål

blifvit forsummadt tills nuvarande Diredtionen be-

slutit att dar låta göra en slussport, eller så kallad

sått, försedd med flera luckor, hvarigenom vatt-

nets aflopp kan, efter omständigheterne» okas mer

eller mindre. .

' „-
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hinna* Af Dire&ionens omsorg har fäder-

neslandet att vänta allt det bidragande hår-

till som nit och uplysning kan åstadkom-

ma; fördelarne skola snart väcka samma

omtanka hos andra, och eq allmän] tåflati

att befordra nyttiga inrättningar skall, med

välsignelser, öfverföra till efterverlden nanu

net af den Monark som beskyddat och up-

muntrat dem.
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